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INFOBROCHURE   2022 - 2023 
SBS DE HAZELAAR EN SBS DE FLAPUIT 

 

 
 

Bij de start van het nieuwe schooljaar willen wij u alvast bedanken voor het vertrouwen dat u in 

onze school stelt. Wij hopen dat we met het ganse schoolteam tegemoet zullen komen aan de 
verwachtingen die u voor uw kind(eren) gesteld hebt. We zullen al het mogelijke doen om uw 

kinderen in de meest optimale omstandigheden te begeleiden in hun groei en ontwikkeling naar 

gelukkige en zelfstandige mensen. 
 

Door onze zorg voor kwaliteit en vernieuwing hopen wij een moderne, eigentijdse basisschool te zijn 

die kinderen zo goed mogelijk voorbereidt op verdere studies. Doorheen het ganse aanbod wordt 
aandacht besteed aan het aanscherpen van sociale vaardigheden. 

 
Wij willen een school zijn waar niet alleen geleerd, maar ook geleefd wordt. Daarom besteden wij 

aandacht aan creativiteit en aan het scheppen van een positieve en aangename sfeer. 

 
In deze infobrochure vindt u allerlei praktische informatie over de werking van onze school. Meer 

informatie vindt u in het schoolreglement. De meest recente versie kan u raadplegen op de 

website van de school. (www.sbsninove.be) 
 

De lessen hervatten op donderdag 01.09.2022. 

 
Wij wensen alle leerlingen een aangenaam en succesvol schooljaar toe! 

 

 
 

Leen Janssens 
 

Directeur 

 
 

SBS De Hazelaar     SBS De Flapuit 

Geraardsbergsesteenweg 184  Geraardsbergsesteenweg 609 
9400 Nederhasselt    9400 Voorde 

 

054/32.20.16     054/50.03.84 
dehazelaar@sbsninove.be  voorde@sbsninove.be  

 

 
 

 
 

 

mailto:dehazelaar@sbsninove.be
mailto:voorde@sbsninove.be


 
 2 

 

 

Schooldag 
 
De begin- en einduren van de lessen moeten gerespecteerd worden. Zorg er dus voor dat je kinderen tijdig 

aanwezig zijn! De kinderen mogen ook niet vroeger afgehaald worden, tenzij er een ernstige reden is en na 
toelating van de directie.  

 
De lessen starten om 8u55 en eindigen om 15u30. De middagpauze is van 12u05 tot 13u10.  

 

Op woensdag starten de lessen om 8u30 en eindigen ze om 12u05.                                                     
      

Er is geen opvang op woensdagmiddag, alle kinderen moeten opgehaald worden vóór 12u30! 
 

Zijn de kinderen vroeger dan een kwartier voor het aanvangsuur op school, dan maken ze gebruik van de 

voorschoolse opvang. Blijven ze langer dan een kwartier na het einduur op school, dan maken ze gebruik van 
de naschoolse opvang.  

Op woensdag is er geen naschoolse opvang! 
 

Instapdata kleuters 
 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn. 
Als een kleuter op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs 

slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata: 
 

 de eerste schooldag na de zomervakantie: 01.09.2022 

 de eerste schooldag na de herfstvakantie: 07.11.2022 

 de eerste schooldag na de kerstvakantie: 09.01.2023 

 de eerste schooldag van februari: 01.02.2023 

 de eerste schooldag na de krokusvakantie: 27.02.2023 

 de eerste schooldag na de paasvakantie: 17.04.2023 

 de eerste schooldag na Hemelvaart: 22.05.2023 

 

Kinderen vanaf drie jaar en ouder kunnen op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden en naar 

school komen, zolang de maximumcapaciteit niet overschreden wordt.  
 

Contacten ouders – school 
 

Een synthese van de evaluatiegegevens van onze leerlingen wordt vier maal per schooljaar neergeschreven in 
een rapport. Dit rapport wordt aan de ouders bezorgd en ondertekend aan de leerkracht terugbezorgd. 

 
Data van de rapporten: 

Rapport SBS De Flapuit/SBS De Hazelaar 

1ste rapport 27/10/2022 

2de rapport 20/01/2023 

3de rapport 31/03/2023 

4de rapport 30/06/2023 

 
 

Samenwerking tussen ouders en school is nodig om samen te kunnen werken aan de ontwikkeling en de 

opvoeding van de kinderen. Het is belangrijk dat de ouders goed geïnformeerd worden via oudercontacten. 
Wij verwachten alle ouders op twee vastgelegde oudercontacten. Bij de andere rapporten kunnen 

ouders of de klasleerkracht ook een gesprek aanvragen. Bij elk rapport is het tevens mogelijk om een 
gesprek aan te vragen met de zorgleerkracht en/of directie. 

Ook voor de kleuters organiseren we oudercontacten.  
 

Naast de individuele oudercontacten organiseert de school ook een algemene infoavond waarbij directie en 
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leerkrachten de school- en klaswerking uitleggen. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste geapprecieerd. 
 

 De Flapuit De Hazelaar 

Algemene infoavond 08/09/2022 06/09/2022 

Oudercontact kleuters + 

lager 

27/10/2022 en 30/03/2023 26/10/2022 en 29/03/2023 

Levensbeschouwelijke vakken 
 

Eens een leerling naar het eerste leerjaar gaat, kiest u tussen een van de erkende godsdiensten of niet-

confessionele zedenleer. Het gezinshoofd mag tot 30 juni van het lopende schooljaar de keuze wijzigen voor 
het daaropvolgende schooljaar. Hiervoor kan je bij de directeur een formulier aanvragen.  

 

 

Krijgt je kind al een Groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch als je er recht op hebt. De 
schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september en december. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen, 

de gezinssamenstelling en het type onderwijs.   
Meer weten? www.schooltoeslagen.be  

 
 

Zwemmen 
 

De leerlingen van de lagere school krijgen tijdens de lesuren zwemles in het zwembad van Ninove. Het rooster 
zal in de agenda gekleefd worden. Ook de kleuters gaan enkele keren per jaar zwemmen met de klas.  

 

Omdat er renovatiewerken gepland zijn vanaf 11 maart 2023 zullen enkel het 4e, 5e en 6e leerjaar gaan 
zwemmen uit De Hazelaar en enkel de 2e en 3e graad uit De Flapuit! 

 
 

Gevonden voorwerpen 
 

Tijdens het schooljaar worden er nogal wat voorwerpen (brooddozen, kledingstukken, turn- en zwemzakken 
e.d.) op de school gevonden. De gevonden voorwerpen worden in de refter verzameld. U kan daar steeds 

komen kijken als uw kind iets verloren heeft. Gelieve de spullen van uw kind steeds te naamtekenen. 
 

Tijdens het oudercontact zullen deze gevonden voorwerpen in de refter uitgestald worden. U kan bij die 

gelegenheid de voorwerpen die u herkent meenemen. Resterende voorwerpen worden dan niet langer meer 
bewaard. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Schooltoeslag 

http://www.schooltoeslagen.be/
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Afwezigheden 
 

Kleuters hoeven geen doktersattest te bezorgen, tenzij zij leerplichtig zijn. In dit geval geldt dezelfde regeling als 
voor de leerlingen van het lager onderwijs. Toch vragen wij om de klastitularis te verwittigen. 

 
Alle afwezigheden die niet gewettigd zijn door het voorziene document en de eventuele toestemming van de 

directie, zullen beschouwd worden als ‘problematische afwezigheden’ en als dusdanig geregistreerd worden.  

Deze afwezigheden worden bij schoolverandering meegedeeld aan de nieuwe school. 
 
 

Reden Periode Bewijs 

Ziekte ten hoogste drie 

opeenvolgende kalenderdagen 

briefje ouders of 

doktersattest 
 

meer dan drie 

opeenvolgende kalenderdagen 

doktersattest 

 

vanaf de vijfde maal drie 

opeenvolgende kalenderdagen 

doktersattest 

Van rechtswege afwezig wegens: 

 Bijwonen van een familieraad 

 Huwelijk 

 Begrafenis 

 Oproeping rechtbank 

 Onderworpen zijn aan 

maatregelen in het kader van 
de bijzondere jeugdzorg en de 

jeugdbescherming 

 Onbereikbaarheid of 

ontoegankelijkheid van de 
school door overmacht  

 Levensbeschouwelijke 

feestdag 

 Tuchtmaatregel indien leerling 

niet op school wordt verwacht 

 Deelname als topsportbelofte 

aan sportieve manifestaties in 

het kader van een individuele 
selectie of lidmaatschap van 

een vereniging  

de dag van de gebeurtenis briefje van de ouders of 

officieel document 

 
de afwezigheid is gewettigd zon-

der voorafgaande 
toestemming van de directie 

Afwezig om persoonlijke redenen 

wegens: 

 Rouwperiode bij een overlijden 

 Deelname aan een 

sportieve/culturele 

manifestatie  

 Time-out 

 Trekperiode  

 Topsporttraining voor tennis, 
zwemmen of gymnastiek 

 Revalidatie tijdens de lestijden 

 Andere persoonlijke reden 
door de directie gewettigd 

  

dag(en) van de gebeurtenis briefje van de ouders of 

officieel document  

 
de afwezigheid is gewettigd mits 

voorafgaande toestemming van 
de directie  
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Personeel 
 
 

Opdracht SBS De Hazelaar SBS De Flapuit 

Directeur 
Leen Janssens (4/5) en Ilse Standaert (1/5) 

Beleidsondersteuner 
Ilse Standaert 

Zorgcoördinatie  
Eva Timmermans Carla Visser 

Zorgleerkracht Eva Timmermans 

Sarah De Paepe 
Ilse Standaert 

Carla Visser 

Peuterklas (PK) Jelke Van Grootenbrulle en  

Marina Van Paepegem 
Patricia Aurousseau 

K1 
- 

K1 en K2 
Sarah Moerenhout en Reno Arens  - 

K2 
Mireille Cooreman 

Evi De Coorde 
Silke De Neve K3 Evy Willems en  

Jelke Van Grootenbrulle 

L1 Silke Vierendeel  
 Axel De Mooij (1/2) en  

Layla D’Hauwer (1/2) L2 
Karolien Roelandt  

L3 
Kaat Ost 

Ann Raes 
L4 Evelien Becqué en 

Silke Vankerschaver 

L5 Sarah Van Damme en  

Silke Vankerschaver Laura van De Maele en  
Silke Vankerschaver L6 Deborah Roossens (1/2) en  

Layla D’Hauwer (1/2) 

Kinderverzorging  
Marina Van Paepegem 

LO / zwemmen / 

sport en spel 

Daniëlle Slagmulders 

Sigi Van Laethem 
Pascal Gevaert 

Daniëlle Slagmulders 

Sigi Van Laethem 
Pascal Gevaert 

N.C. Zedenleer 
Charlotte Crokaert 

Kath. Godsdienst 
Eva De Bodt Ellen Willems 

Islam. Godsdienst 
Ahu Bilge 

Protest. Godsdienst 
Donat Merlevede 

Orth. Godsdienst 
… 

ICT-coördinator 
Silvie Heymans 

Administratie 
Kathy De Backer / Ylenia Berckmans 

Voor- en naschoolse 

opvang (Infano) 
Frieda De Wael en Ann Daem 

Jennifer Baudelet 
Middagtoezicht 
(Infano) 

Ann Daem en Sabrina Blommaert 

Busbegeleiding 

(Infano) 
Peter De Vulder 
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Bijdrageregeling   2022 – 2023 
 

1. BIJDRAGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET PEDAGOGISCH – DIDACTISCH PROCES 

 

pedagogische - didactische uitstappen: 

schoolreis 

KLEUTERONDERWIJS 

 

 max. € 50,00 

 
LAGER ONDERWIJS 

 

 max. € 95,00 

pedagogische uitstappen 
(max. 3 per schooljaar) 

kosten bij projecten 

toneel, poppenkast, film,… 
(max. 2 per schooljaar) 

projectuitstappen 
week van het bos, museumbezoek, 

jeugdboekenweek… 

sportactiviteiten 

zwemmen 

€ 1,00 per zwembeurt en / of € 
1,50 afhankelijk van de duur van 

de zwembeurt 

bijdrage busvervoer 

telkens wanneer voor een 

 extra - muros activiteit een bus 
moet ingelegd worden, kunnen we 

een bijdrage vragen. 

extra - muros activiteiten 

 

 boerderijklassen: max. € 110 

 zeeklassen: max. € 185,00 

 natuurklassen: max. € 185,00 

 

max. € 480,00 

turn T-shirt met logo van de school  € 8,00 

badmuts  € 1,80 

 
2.AANGEBODEN DIENSTEN 

 

zwembrevetten  € 1,80 

   

maaltijd L.O.  € 3,42 

maaltijd K.O.  € 2,56 

soep  € 0,32 

bestellingen voor maaltijden en soep gebeuren maandelijks 

chocomelk  € 0,50 

andere dranken  € 0,50 

bestellingen van penningen voor dranken gebeuren maandelijks 
de leerlingen krijgen maximum 4 penningen per week  

remgeld  € 0,12 

Morgenbewaking en avondbewaking € 0,75 / per begonnen half uur en 
met een maximum van € 1,50 

 

avondbewaking € 0,75 / per begonnen half uur en 

met een maximum van € 1,50 

te laat is een boete van € 5,00 

per begonnen half uur! 

nieuwjaarsbrieven  max. € 1,50 

abonnementen voor tijdschriften  wordt later meegedeeld 

schoolfotografie  wordt later meegedeeld 

Busvervoer 

kleuters  gratis 

voor de kinderen van de lagere school gelden volgende prijzen  

jaarabonnement jaarlijks € 50,00 

jaarabonnement maandelijks € 05,00 

10 ritten (lijnkaart)  € 14,00 

1 rit  € 03,00 
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Vakantieregeling 2022 – 2023 
 

 

Herfstvakantie   31.10.22 – 06.11.22 
Wapenstilstand   11.11.22 

Kerstvakantie  26.12.22 – 08.01.23 
Krokusvakantie  20.02.23 – 26.02.23 

Paasvakantie  03.04.23 – 16.04.23 

Feest van de arbeid  01.05.23 
Hemelvaart   18.05.23 – 19.05.23 

Pinkstermaandag  29.05.23 
 

Laatste schooldag: vrijdag 30.06.2023 (de lessen eindigen om 12u05) 

 

LOKALE VERLOFDAGEN 
 
vrijdag   28.10.22 

dinsdag   28.02.23 

 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN 
 
woensdag   23.11.22 

dinsdag   28.03.23 

 
 

Levensbeschouwelijke feesten 
 

LENTEFEEST & FEEST VAN DE VRIJZINNIGE JEUGD 
zaterdag   13.05.23 

  
 Het lentefeest vindt plaats voor de leerlingen van het 1e leerjaar! 

 

VORMSELWEEKEND 
    06.05.23 

 

EERSTE COMMUNIE (DE FLAPUIT) 
maandag   01.05.23  

 

EERSTE COMMUNIE (DE HAZELAAR) 
zondag   30.04.23 

 

 De eerste communie vindt plaats voor de leerlingen van het 2e leerjaar! 
 
 

Eetfestijn 
 

SBS De Hazelaar  Wafelfeest  18 en 19.11.22 
SBS De Flapuit  Eetfestijn  26.11.22 

 
 

Schoolfeest 
 

SBS De Hazelaar  zaterdag 03.06.23 
SBS De Flapuit  zondag 04.06.23  
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