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1 Planning 

1.1 Vakanties en vrije dagen in 2019 – 2020  

Maandag 23 september ‘19:      Pedagogische studiedag  
 
Woensdag 2 oktober ‘19:      Facultatieve verlofdag 

Maandag 28 oktober ‘19 tot zondag 3 november ‘19:  Herfstvakantie  

Maandag 11 november ‘19:     Wapenstilstand 

 Maandag 23 december ‘19 tot zondag 5 januari ‘20:  Kerstvakantie  

Woensdag 29 januari ’20:      Pedagogische studiedag 

Woensdag 5 februari ’20:      Facultatieve verlofdag  

Maandag 24 februari ‘20 tot zondag 1 maart ‘20:   Krokusvakantie  

Maandag 6 april ‘20 tot zondag 19  april ‘20:   Paasvakantie  

Vrijdag 1 mei ’20:       Dag van de Arbeid  

Donderdag 21 mei ‘20:      O.H. Hemelvaart  

Vrijdag 22 mei ‘20:       Brugdag  

Maandag 1 juni ’20:       Pinkstermaandag  

Dinsdag 2 juni ‘20:      Facultatieve verlofdag 

 
Nota: deze data gelden telkens zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school  

 

 

Schoolvakanties tijdens de schooljaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 

Schooljaar Herfstvakantie Kerstvakantie Krokusvakantie Paasvakantie Hemelvaart 

2019-2020 
 

28/10 - 03/11 23/12 - 05/01 24/02 - 01/03 06/04 - 19/04 21/05 - 22/05 

2020-2021 
 

02/11 - 08/11 21/12 - 03/01 15/02 – 21/02 05/04 – 18/04 13/05 – 14/05 

2021-2022 
01/11 - 07/11 27/12 - 09/01 28/02 – 06/03 

04/04 - 17/04 
Paasmaandag 18/4 

26/05 - 27/05 
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1.2 Samenwerking met CLB 

 

CLB startte in september met een nieuwe structuur die toch wel wat veranderingen teweegbrengt.   
 
De werking naar het domein leren en studeren staat al netjes op punt.  Als school leggen we de 
eerste contacten altijd met onze nieuwe ankerfiguur.  Dit is vanaf nu Sonja Van Deuren bij ons op 
school.  Op talrijke momenten gaat zij in overleg met zowel de zorgcoördinator, zorgbegeleiders als 
ook leerkrachten om zich zo een volledig beeld te vormen van de eventuele problematiek bij een 
leerling.  Zij verkent en analyseert de moeilijkheden en wanneer ze zelf geen passende handvaten 
meer kan aanbieden, geeft ze het traject door aan gespecialiseerde trajectbegeleiders van CLB. 
 
Op 3 vaste momenten tijdens het schooljaar wordt er per klas ook een groot overleg gepland (MDO).   
Op dat ogenblik overlopen we nog eens heel specifiek elke klas zodat we zeker geen leerlingen over 
het hoofd zien.  Het traject van leerlingen die al in begeleiding zijn, wordt op die momenten ook nog 
eens grondig geëvalueerd en bijgestuurd. 
 
In heel dit verhaal ben je als ouder natuurlijk betrokken partij.  Wij engageren ons om steeds met 
ouders contact op te nemen als hun kind met het CLB besproken wordt.  U kan ook uitgenodigd 
worden voor gesprek of ook zelf de vraag stellen om in gesprek te gaan.  Aarzel ook niet om contact 
op te nemen met onze zorgcoördinator Elien Huijbs ( vanaf januari 2020) wanneer je met vragen of 
bemerkingen blijft zitten. 
 
Op het domein van de preventieve gezondheidszorg is het CLB momenteel nog zoekende over hoe ze 
dit gaan organiseren.  Verdere data zullen meegedeeld worden wanneer dit duidelijk wordt. 
 

  1.3 Samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek 

 

De bibliotheek organiseert enkele auteurslezingen voor leerlingen van de scholen van Ravels.         
Voor Klimop gaan deze telkens door in de Wouwer. 

 

Dag Datum Auteurslezingen 

 Verschillende 
data 

1ste + 3de + 5de lj: Interactieve klasrondleiding in de bib 

Vr. 13/03/2020 2de lj: Emy Geyskens (Leesfee) in de school om10u45 

Di.  24/03/2020 4de lj Kim Crabeels in de school om 9 u 

Di. 28/01/2020 6de lj: Roger Vanhoeck in de Wouwer om 10u45 

  1.4   Toneelvoorstellingen in CC De Wouwer 

 

In samenwerking met het gemeenschapscentrum De Wouwer is er voor alle kleuters en kinderen 
van de lagere school een toneelvoorstelling gepland.   
 

 

 
 

 

 

Dag Datum Activiteit 

Di. 10/03/2020 2KKL en 3KKI:   Ultima Thule - Bam 

Di. 17/03/2020 1KKN: Dagmar Chittka - WiWaWit 

Do. 26/03/2020 3de en 4de lj. : Sutnik  – Ja, maar neen 

Di. 28/04/2020 5de en 6de lj.: Kollektief D&A – De jongen van de glasfabriek 

Do. 14/05/2020 1ste en 2de lj.: Collectief verlof : Moenieworremie 
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        1.5  Rapporten en oudercontacten 

 

Uitdelen rapporten Oudercontact 

vrij 18/10/2019  voor 1ste woe. do. 21-22/10/2019 voor 1ste lj. 

vrij 8/11/2019 voor 2de t/m 6de lj 12/13/14/11/2019 voor 2de t/m 6de lj  

vrij 24/01/2020   

vrij 27/03/2020 31/3 – 1,2/4/2020 voor 1ste t/m 6de lj 

 20,21/4/2020 voor het 6de lj 

Di 30/06/2020 Enkel  op afspraak 
 

1.6    Allerlei activiteiten 

 

 Vrijdag 18 oktober 2019    Lichtjeswandeling 

 Ma 21/10 t/m 25/10/2019    Zeeklassen voor L5 + L6 Nieuwpoort 

 Donderdag 19 december 2019   Grootouderfeest 

 Maandag 2 december 2019   Sintfeest 

 Vrijdag 10 januari 2020 : 15u30    Nieuwjaarsborrel 

 Donderdag 30 januari 2020   Sportdag Kleuterschool Lissenvijver 

 Vrijdag 21 maart 2020    Carnaval 

 Maandag 1 juni 2020    Schoolfeest 

 Vrijdag 5 juni 2020     Schoolreis met gans de school naar de Efteling 

 Donderdag 25 juni 2020          Afscheidsreceptie schoolverlaters 

 Maandag 29 juni 2020    Sportdag lagere school Lilse Bergen 
 

1.7 Inschrijving nieuwe kleuters 

 

Er zijn 7 momenten waarop nieuwe kleuters kunnen instappen in de kleuterschool. 
- maandag 2 september 2019 
- maandag 4 november 2019 
- maandag 6 januari 2020 
- maandag 3 februari 2020 
- maandag 2 maart 2020 
- maandag 20 april 2020 
- maandag 25 mei 2020 

 
Voor de inschrijving van nieuwe kleuters organiseren we een informatieavond voor de ouders. Op deze 
avond komen de ouders heel wat te weten over de werking in de kleuterklas en geeft de directeur ook 
informatie over de school. Aan het einde van de avond krijgen de ouders de kans om hun kleuter in te 
schrijven. Deze avond is gepland op maandag 6 januari 2020 om 19u30. 
 
Ook de kleuters krijgen kans om vooraf een kijkje te komen nemen in de school. 
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Informatieavond voor de ouders  
en kans tot inschrijving 

Kennismakingsmoment voor de kleuters en kans tot 
inschrijving. Telkens op maandagvoormiddag. 

Donderdag 4 september 2019  
Dinsdag 6 januari 2020 om 19u30 

21/10/19 voor de instappers van 04/11/2020 
  9/12/19 voor de instappers van 06/01/2020 
27/01/20 voor de instappers van 01/02/2020  
17/02/20 voor de instappers van 02/03/2020 
30/03/19 voor de instappers van 20/04/2020 
11/05/20 voor de instappers van 25/05/2020 
17/06/20 voor de instappers van 01/09/2020              
 

 Maandag 24/08/2020 - Kijkdag voor alle kleuters en het 
1ste leerjaar in de klas van je kind van 18-19u  en  voor 
de kleuters die instappen op 01/09/2020. 

 

 

 

1.8 Sportactiviteiten 

 
Tijdens de schooluren: 
 

Scholencross voor alle leerjaren  25/09/2019 

Rollebolle voor 2e + 3e kleuterklas 01/10/2019 

Kronkeldidoe voor 1ste lj.   16/12/2019 

Mega-spelenpaleis voor 2de lj.   23/03/2020 

Alles met de bal voor 3de + 4de lj.       14/05/2020 

American Games 5de lj. 06/01/2020 

 
Op woensdagnamiddag:  
 

Datum  Activiteit 

09/10/2019 
Voetbaltornooi 4 X 4 voor de lln. van het 3de , 4de , 5de en 6de leerjaar bij KFC 

Flandria Ravels. 

27/11/2019 Danshappening voor de lln. van de hele lagere school, sporthal Weelde. 

11/12/2019 Uni-hockey voor de lln. van het 5de en 6de leerjaar in het Molenslop Weelde. 

22/01/2020 Trefbal voor de lln. van het 3de en 4de leerjaar, sporthal  Weelde. 

04/03/2020 Netbal voor de lln. van het 5de en 6de leerjaar, sporthal  Weelde. 
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2 Personeel en klasindeling 
 

Directie: 
Miek Van Eyndhoven               0486/58 88 31 
 
Administratie 
Anita Thielemans              0498/28 06 54 
 
Beleidsondersteuning : 
Anit De Bont 0496/98 19 72 
 
Zorgcoördinator kleuterschool  
Isabelle Segers             0494/90 39 27  
  
Zorgcoördinator lagere school  
Elien Huijbs   0474/90 73 11 
 
Zorgbegeleider lagere school 
Bea Van Loon    014/65 93 16 
 
Bijzondere leermeester katholieke godsdienst 
Tim Van Sweevelt   0495/60 36 72 
 
Bijzondere leermeester niet-confessionele zedenleer 
Ann Driesen   0486/02 45 14 
 
Bijzondere leermeester islamitische godsdienst 
Marjolein Schreuders        0486/44 97 52 
 
Lichamelijke opvoeding 
Kleuterschool 
Maria Mertens   0031 13/507 94 56 
  
Lagere school 
Christel Van Beek   014/63 58 56 
 
Muziek 
Griet Meeusen    014/65 22 20 
 
Kinderverzorgster 
Hilde Van Loon   014/55 15 88 
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Leerkrachten kleuterschool  
 
1KKN 
Nic Van Hout    014/41 39 62 
Isabelle Segers   0494/90 39 27 
 
2KKL 
Leen Vosters   0497/99 91 72 
Lieke Tuijtelaars       0496/82 38 00 
 
3KKI  
Inge Vosters   0497/32 66 65 
 
Leerkrachten lagere school 
 
1ste leerjaar 
Lotte Van Loon       
 
2de leerjaar    
Amber Luyckx   0496/52 56 44 
 
3de  leerjaar    
Hanne Verstraelen  0499/31 66 12        
 
4de leerjaar 
Britt Adriaensen    britt.adriaensen@gbsklimop.be 
 
5de leerjaar 
Els Proost    0494/98 21 67 
 
6de  leerjaar 
Ingrid Van Der Steen   0473/42 04 41 
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3 Samenstelling van de verschillende raden 

3.1 Ouderraad 

Van Gils Marieke 0474/03 01 01 

Dillen Benny 0477/61 69 30 

Hautera Tinne 0495/60 37 54 

Jonckers Kristof 0498/26 43 99 

Joos Griet 0497/43 43 76 

Baeyens Paul 0473/90 92 56 

Van Nooten Bart 0478/95 70 94 

Van Den Borne Ann 0479/72 86 30 

Verheyen  Tom 0496/28 16 09 

Gremmen Antoine 014/75 87 38 

Van Beurden Kathleen 0486/62 01 70 

Wouters  Joyce 0494/36 19 82 

Nooyens Jules 0497/92 58 46 

Godschalk Eef 0499/16 30 96 

 
Op deze vergaderingen zijn telkens aanwezig: de leden van de ouderraad, de directeur, één leerkracht van 
de lagere school, één kleuterjuf en de secretaresse. 

3.2 Schoolraad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LEDEN TELEFOON GELEDING 

Anit De Bont  Beleidsonderst. 

Inge Thielemans  Ouders 

Ann Van den Borne  Ouders 

Els Proost      Leerkracht 

Ilse Dries  Leerkracht 

Nicky Vanherck  Ouders 

Carine Couwenberg 
Schepen van onderwijs 

0476/94 82 87 Schoolbestuur 

Miek Van Eyndhoven 0486/58 88 31 Directie 
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4 Medewerkers 

   4.1 Onthaalmoeders voor- en naschoolse opvang 

Marina Lambregts 
0476/50 58 02 

 

Erna Haagen 
0497/07 73 23

   4.2 Middaghulpen (Wijk-werkers)    

Erna Haagen        0497/07 73 23 
Marina Lambregts       0476/50 58 02 

   4.3  CLB Turnhout 

Rubensstraat 170 
2300 Turnhout 
014/41 64 39 
 
turnhout@clb-kempen.be   www.clb-kempen.be 

 

 Contactpersoon:  Sonja Van Deuren 
                                                 

  

http://www.clb-kempen.be/
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5 Afspraken 
 

  5.1 Dagindeling 

 

07.00 u. Begin van de voorbewaking    
08.30 u. De schoolpoort gaat open – toezicht door de leerkrachten 
08.40 u. Belsignaal – de kinderen begeven zich naar de rij 
08.45 u. Begin van de lessen 
10.30 u. Speeltijd 
10.45 u. Einde speeltijd – begin van de lessen 
12.00 u. Einde van de lessen 
13.00 u. De schoolpoort gaat open.   

             De kinderen die thuis gingen eten, komen terug naar school. 
13.10 u. Belsignaal – de kinderen gaan naar de rij. 
13.15 u. Begin van de lessen 
14.30 u.  Speeltijd 
14.45 u. Einde van de speeltijd – begin van de lessen 
15.35 u. Einde van de lessen. Toezicht door de leerkrachten. 
15.50 u. Begin van de nabewaking. 

             17.30 u.            Einde van de nabewaking 
 
 
Woensdagnamiddag is er geen school. Ook geen nabewaking. 
De gemeentelijke buitenschoolse opvangdienst Stekelbees – ’t Warreltje zorgt voor opvang op 
woensdagnamiddag en in de herfst- krokus- paas- en zomervakantie. 
   Meer info:  tel. 014/65 53 96 
      LKravels@landelijkekinderopvang.be 
   Contactpersoon: Lut Kenis 
 

     5.2  Afwezigheden 

- Verwittig de school wanneer uw kind niet naar school komt.  014/65 55 25 
- Voor afwezigheid door ziekte vanaf 4 kalenderdagen: briefje van de dokter. 
- Voor minder dan 4 kalenderdagen afwezigheid wegens ziekte, kan je 4 keer per jaar het roze 

voorgedrukte formulier gebruiken.  
- Indien je een briefje van de dokter hebt, hoef je zelf geen ander afwezigheidsbriefje  meer in te 

vullen. 

mailto:LKravels@landelijkekinderopvang.be
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 5.3 Kriebelteam 

 

Om het probleem van de luizen grondig aan te pakken hebben we op school een ‘kriebelteam’ 
opgericht.  Dit zijn een aantal vrijwillige ouders.  Zij zullen op een kindvriendelijke en discrete manier 
luizen (en neten) opsporen bij alle kinderen van de school. 
De eerste woensdag na iedere vakantie (die 1 week of langer duurt) worden alle kinderen 
gecontroleerd. 
Hoe kan je als ouder helpen? 

- herinner je kind aan de komst van het team 
- zorg voor een kam of borstel om mee te nemen naar school 
- maak die dag geen staartjes of andere kunstwerkjes 
- gebruik die dag geen gel 
- meld de school zo vlug mogelijk wanneer uw kind luizen heeft 

Wanneer in de loop van het schooljaar luizen gemeld worden, zal het team worden ingeschakeld. 
 

     5.4 Fruit op school 

 

Elke voormiddag eten we fruit of groente op school.  De kinderen brengen zelf fruit of groente mee van 
thuis. 
Behalve op vrijdag, dan krijgen ze 30 weken lang in de voormiddag fruit of groente aangeboden op 
school.  De vrijdag voor de vakantie van een week of meer, zal er GEEN FRUIT aangeboden worden. 
 
Dit fruitproject wordt aangeboden door enkele sponsors : 

· Het gemeentebestuur (€ 2,00) 
· De Ouderraad (€ 2,00) 

Het resterende bedrag zal via de schoolrekening verrekend worden. 
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6 Prijzen van diensten en goederen  
 

Alle materialen die nodig zijn om de eindtermen te bereiken worden gratis aangeboden. 
 

Om het leeraanbod te verrijken, worden er regelmatig 
activiteiten georganiseerd. Een aantal daarvan worden 
door het gemeentebestuur betaald de rest door de 
ouders. 
Per schooljaar mogen deze onkosten niet hoger zijn dan 
de hiernaast vermelde bedragen. (max. factuur) 

Kleuterschool per 
schooljaar 

€ 45 

Lagere school per 
schooljaar 

€ 90 

 
Onkosten betaald door het gemeentebestuur: 

 
 het zwemmen voor de 5 - jarige kleuters  en voor de lln. van het 6de leerjaar. 
 de jaarlijkse sportdag  
 ieder schooljaar twee leeruitstappen (inkom en vervoer) 
 het vervoer en een deel van de inkom voor de schoolreis. 

 
Om de twee maanden krijgen de ouders een schoolrekening.  
De rekeningen van de voor- en nabewaking worden maandelijks opgemaakt. 

6.1 Niet-onderwijsgebonden aanbod:  (valt niet binnen de scherpe maximumfactuur) 

6.1.1  Voor- en naschoolse opvang 

De prijs hiervoor bedraagt  € 0,40 per begonnen kwartier. ’s Morgens vanaf 7u00, ’s avonds tot         
17u30. 

6.1.2 Middagtoezicht 

Wie tijdens de middag in de school blijft eten betaalt hiervoor  € 0,40  per middag.  (Drank 
afzonderlijk te betalen of van thuis mee te brengen.) 

6.1.3 Drank 

Er is keuze uit water (met of zonder prik) of melk.   Prijs: € 0,35 

6.1.4 Turnuitrusting 
De prijs voor een T-shirt (met opdruk van het schoolembleem)  € 7,00 

De prijs voor een turnbroekje   € 13,00 
  

6.1.5 Fluohesje 

De leerlingen krijgen een gratis fluohesje bij hun instap in de kleuterschool, in het 1ste leerjaar en in 
het 4de leerjaar.  Wanneer ze dit echter verliezen, wordt er een bijdrage van € 3,60 aan de ouders 
gevraagd voor een nieuw exemplaar. 
Kinderen die in de loop van hun schoolcarrière instappen in onze school krijgen om te starten altijd 
een fluohesje gratis 
Textiele badmuts : € 2,20  
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6.2  Onderwijsgebonden aanbod 

6.2.1 Zwemmen  (voor lln. van 1ste tot en met 5de lj.) 

  Per zwembeurt  € 1,00 
  Jaarlijks zijn er ± 17 zwembeurten ( 5 jarige kleuters en 6de lj gratis ) 
 

6.2.2 Verjaardag kleuter 

De verjaardag van uw kleuter wordt op gepaste wijze gevierd op school.  
 

6.2.3 Theaterbezoek 

 Bezoek aan het theater + vervoer  ± € 5,00  

6.2.4  Sportactiviteiten 

      Voor elk leerjaar organiseert SVS éénmaal per jaar een activiteit.  ± € 3,00 

6.2.5 Schoolreis 

Het gemeentebestuur betaalt het vervoer en een bijdrage voor de inkom. 
Het resterende bedrag betalen de ouders.  ± € 10,00 
 
Mochten er in de loop van het schooljaar extra activiteiten gepland worden, dan kan dit enkel 
indien het jaartotaal het bedrag van de maximumfactuur niet overschrijdt.  

6.2.6 Zeeklassen 

Om de twee jaar gaan het vijfde en zesde leerjaar op zeeklassen. (5 dagen) 
Voor het schooljaar 2019-2020  is de bijdrage voor de ouders vastgesteld 
op € 180,00.  De ouderraad betaalt hiervan € 20,00 per deelnemer en engageert zich ook om het 
eventuele tekort bij te passen. Blijft voor de ouders nog € 160,00 te betalen. Deze bijdrage valt 
buiten de scherpe maximumfactuur.  Voor buitenschoolse activiteiten van meer dan één dag mag 
men tijdens de hele lagere school maximum € 440 aanrekenen. 
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7 Belangrijke mailadressen 
 

School:   info@gbsklimop.be 
 

 
Directie:   miek.van.eyndhoven@gbsklimop.be 
 

 
Beleidsondersteuning: anita.de.bont@gbsklimop.be 
 

 
Administratie:   anita.thielemans@gbsklimop.be 
 

  Lagere school: 
Zorgbegeleider: 

   Bea:   bea.van.loon@gbsklimop.be 
 
 Zorgcoördinator:  
   Elien:               elien.huijbs@de-verrekijker.be 
 
 Kleuterschool:  
 zowel zorgbegeleider als -coördinator 
   Isabelle: isabelle.segers@gbsklimop.be 
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