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Welkom in onze (kleuter)school ☺!

Welkom!



Het ganse schoolteam heeft er…

☺

Welkom!



Bedankt voor jullie vertrouwen!

Van harte bedankt!



Succes leerlingen = samenwerking
tussen de ouders en het schoolteam!

SAMEN-werking…



Het KIND staat CENTRAAL ☺!



• Welkom ☺!

• voorstelling schoolteam kleuterschool

• enkele belangrijke algemene schoolafspraken

• belangrijke info en toelichtingen

• info oudervereniging 

• info klaswerking in de klaslokalen

programma



Tijdens deze infoavond geen info over:

- besteding beschikbare lestijden → nieuwsbrief

- visie van de school, ‘Het Akkoord’, details van 
de schoolafspraken → schoolreglement 
Stedelijke Kleuterscholen + ‘schoolspecifieke 
afspraken’

programma



website:  Hoedjes van Papier 

https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier

schoolwebsite:

https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier


• directeur: Dirk De Backer

• zorgcoördinator: Kristin Vandecasteele

• administratie:

• Kim Leys (maandag en vrijdag in LS ; woensdag om de twee 

weken in de KS → o.a. leerlingenfacturatie)

• Evi De Roeck (maandag in KS ; dinsdag en donderdag in LS ; 

woensdag om de twee weken in de KS → o.a. 
leerlingenadministratie)

• Nancy Van Nieuwenhove (enkel in LS op woensdag)

voorstelling schoolteam 



- slechts 6 lokalen in de kleuterschool

- Al twee schooljaren van één instapklas, naar twee 
eerste kleuterklassen → niet volzet geraakt, vele 
vrije plaatsen in K1 en K2

→aanzienlijke daling van aantal keuters;

→zonder ingreep: verlies van groot aantal lestijden voor 
schooljaar 2021-2020 → weinig zorguren, 
geen/moeilijke opvang bij afwezigheden leerkrachten

➔‘creatieve oplossingen’ gezocht en uitgewerkt… 

Aanpassing schoolstructuur…



- ‘creatieve oplossingen’:

- mixgroepen/’leefklassen’ voor:

- instappers + eerste kleuterklas → 2 groepen

- eerste + tweede kleuterklas → 2 groepen

- 24 extra plaatsen voor instappertjes

Aanpassing schoolstructuur…



• Ki – kabouters:  Annick Laureys

• Ki/1 A – papegaaien (Ki) / aapjes (K1):

Yannick Verreyt en Kelly Van Den Bouwhuijsen

• Ki/1 B – zeepaardjes (Ki) / visjes (K1):

Kathleen Vets

• K1/2 A – rupsen (K1) / vlinders (K2):  Britt Cools

• K1/2 B – dumbo’s (K1) / olifanten (K2):  Kyra Alaerts

• K3A – giraffen:  Kim Franck

• kleuterturnen:  Jill Wijnen

• zorg:  Vicky Clarys en Kelly VDB

• Kinderverzorgster:  Nicole Smet

voorstelling schoolteam 



alle teamleden zijn steeds bereikbaar …

– … via e-mail: voornaam.naam@so.antwerpen.be

– … aan het lokaal tussen 08.30 en 08.45 en tussen 
15.25 tot 15.40

– … telefonisch via het secretariaat (de leerkrachten 
bellen u terug)

voorstelling schoolteam 

mailto:voornaam.naam@so.antwerpen.be


De zorgcoördinator - Kristin Vandecasteele…

• … werkt deeltijds 

• … steeds bereikbaar via e-mail:

kristin.vandecasteele@so.antwerpen.be

• … of telefonisch via het secretariaat (indien 

aanwezig, anders belt zij u terug)

voorstelling schoolteam 

mailto:Kristin.vandecasteele@so.antwerpen.be


vragen, onduidelijkheden, frustraties…



➔ STEEDS eerst wenden tot de leerkracht a.u.b.!

vragen, onduidelijkheden, frustraties…



Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding, 
Biekorfstraat 72 – 2060 Antwerpen

Sofie Van der Heyden – CLB-anker

 03 206 13 11

sofie.vanderheyden@so.antwerpen.be

of via de zorgcoördinator…

CLB-anker:

mailto:marjolein.verboomen@so.antwerpen.be


kleuterschool: aanvullen met instappers… 

L1 – nog 4 vrije plaatsen

L3 – nog 3 vrije plaatsen

L5 – nog 1 vrije plaats

L6 – nog 9 vrije plaatsen

Vrije plaatsen…



- Minstens 10 werkdagen afwezig om te kunnen 
vervangen, maar…

- lerarentekort…

afwezige leerkrachten…



• Schoolreglement →→→ zie website van de school

o.a….
– visie

– ‘engagementsverklaring’, het ‘akkoord’ tussen de 
ouders en de school

– respecteren ‘onderwijstijd’: 28 wekelijkse lestijden

– zwemmen voor K3

– …

➔ Verduidelijking nodig? Laat het gerust weten!

belangrijke schoolafspraken

https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/onze-school-36


• voor- en nabewaking:

– kinderen steeds in het lokaal afgeven

– Bij afhalen: steeds aftekenen!

– niet voor 08.20 in de gangen (enkel met eigen 
kleuters)

• poort enkel open tussen 08.30 en 08.45 en 
van 15.25 tot 15.40 (= erg belangrijk!) 

belangrijke schoolafspraken



• einde schooldag – afhalen kleuters:

➔ Niet blijven rondhangen op de speelplaats 
en de school zo vlug mogelijk verlaten 
(natoezicht – overzichtelijk – welke kleuters 
wel/niet…) 

belangrijke schoolafspraken



• dagplanning:  

– aankomst: tussen 08.30 en 08.45: in de klas

→ Op tijd komen a.u.b.! Deur dicht = even wachten in de gang.

• pedagogische activiteiten starten met het 
onthaal om 08.45

belangrijke schoolafspraken



• pedagogische activiteiten 08.45 tot 10.25 

• speeltijd 10.25 tot 10.45 

• pedagogische activiteiten 10.45 tot 12.25 

• middagpauze 12.25 tot 13.25

• speeltijd, opnieuw aankomst 13.25 tot 13.45

• pedagogische activiteiten 13.45 tot 15.25

belangrijke schoolafspraken



zwemmen K3 (t/m L6) (afhankelijk van Corona…)

→ zie schoolspecifieke afspraken + planning (nieuwsbrief 1)

→belangrijke focus = keuze van de school 

→nieuwe leerlijn zwemmen: zie https://fredbrevet.be

belangrijke schoolafspraken

https://fredbrevet.be/


gezond drinken…



GRATIS water sinds enkele schooljaren ☺!

- KS: 2 toestellen

- LS: 8 toestellen

belangrijke schoolafspraken



• ‘scherpe maximumfactuur’ + schoolfacturen

→kleuterschool: max. € 45,00 per schooljaar

→Wordt per 1/10 via de maandelijkse 
schoolfactuur aangerekend. 

→Afrekening in mei, of juni…

belangrijke schoolafspraken



Schoolfacturen steeds onmiddellijk betalen a.u.b.!

→ domiciliëring = mogelijk en super eenvoudig ☺!

belangrijke schoolafspraken



Verloren voorwerpen…

belangrijke schoolafspraken



- Hoedjes van Papier: uitgebreide opvang van 

07.00 tot 18.00…

Wie kan ons helpen bij…

- Voor- en natoezicht…

- Middagtoezicht…

➔ Eventueel via een beurtsysteem? 

Extra HULP gevraagd…



• = ‘Groeipakket’ 
• Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig 

kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als 
extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders 
(of de ouder en eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is na een 
echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

• De schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 
de vroegere schooltoelage. U ontvangt de schooltoeslag 
in het najaar automatisch van uw uitbetaler van het 
Groeipakket.

➔ NIET meer nodig om het aan te vragen ☺!

Extra info - schooltoelage wordt 
schooltoeslag vanaf 2019-2020

https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag/contactgegevens-uitbetalers-groeipakket-kinderbijslagfondsen


• verkeersveiligheid:

– hesjes in de donkere periode…

– correct parkeren…

– Fietsen niet tegen gevel buur…

belangrijke schoolafspraken





Fijne samenwerking met onze oudervereniging!

- voorzitter: Pieter Velkeneers

Hoedjes van Papier

info oudervereniging 



SAMEN maken we er een fijn schooljaar van!

Prettig schooljaar!



Jullie zijn van harte welkom in de klaslokalen!

info klaswerking in de klaslokalen



Bedankt!


