Wezembeek-Oppem, juni 2020

Geachte Ouders,
Beste Leerling,

Het schooljaar is nog maar net voorbij en we maken al plannen voor het nieuwe
schooljaar. In deze informatiebundel vind je alle inlichtingen over het nieuwe
schooljaar 2020-2021.
Hopelijk brengt de vakantie je de nodige rust en ontspanning, zodat je vol moed en met
een pak fijne voornemens kan starten. Het H.-Hartcollege zal je met open armen
ontvangen en je begeleiden tijdens het hele schooljaar.
Voor onze nieuwe leerlingen koesteren we de hoop dat ze zich snel thuis voelen in onze
school. Voor de school betekent september ook het prettig weerzien van alle leerlingen
die er vorig schooljaar al waren. De overstap naar een nieuwe klas zal uitdagingen op vlak
van kennis en vaardigheden inhouden. Maak van het nieuwe schooljaar samen met ons
een aangename studieplek.
Geachte ouders, oprechte dank voor het vertrouwen dat u stelt in onze school en ons
opvoedingsproject “samen school maken”. Uiteraard rekenen wij op uw medewerking: een
bemoedigend woord over de studie-inzet, interesse voor de schoolse activiteiten, uw
aanwezigheid op oudercontacten,… zijn duidelijke tekenen van medewerking aan ons
opvoedingsproject. Wij zullen samen met u werken aan de toekomst van uw kind.
Een fijne vakantie !
Namens de directie en alle leerkrachten van de basisschool van het H.-Hartcollege.

P. Verzeele, directeur Basisschool
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Inlichtingen over het nieuwe schooljaar 2020-2021
Al deze afspraken zijn onder voorbehoud (Covid 19)
BASISONDERWIJS : kleuter- en lager onderwijs :
1. Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 1 september 2020.
 Het is een normale klasdag, d.w.z. dat de leerlingen op de school aanwezig zijn
KS
vanaf 08.45 uur tot 15.35 uur
LS
vanaf 08.30 uur tot 15.35 uur
 Vanaf dinsdag 1 september tot en met dinsdag 8 september brengt iedereen een
lunchpakket en een drankje mee vermits er op die dagen nog geen warme
maaltijden voorzien zijn.
We starten pas met de warme maaltijden vanaf donderdag 10 september 2020.


Elke voormiddag brengen we verplicht als tussendoortje fruit mee!

2. Inlichtingen betreffende de verschillende afdelingen :
Kleuterschool :
* adres : Marcelisstraat 55 - 1970 Wezembeek-Oppem - telefoon 02 782 07 99
* begin- en einduren : wij verwachten dat alle kinderen 's morgens op tijd aanwezig zijn,
minstens 10 minuten voor de aanvang van de lessen.
- voormiddag 08.45 uur tot 12.00 uur
- namiddag 13.00 uur tot 15.35 uur
- woensdag
08.45 uur tot 11.35 uur
* voor- en naschools toezicht :
- ochtendtoezicht vanaf 07.30 uur
- naschools toezicht van 16.00 uur tot 18.00 uur
- woensdagnamiddag van 12.00 uur tot 16.00 uur
* koekjes : in de kleuterschool betalen de ouders € 4,00 per maand voor de koekjes die de kleuters
in de namiddag krijgen (in december en april : € 2,00 per maand). Kinderen nemen dus geen koekjes
mee van thuis.
Lager onderwijs :
* adres : Albertlaan 44 - 1970 Wezembeek-Oppem

- telefoon 02 767 11 85

* begin- en einduren : wij verwachten dat alle kinderen 's morgens op tijd aanwezig zijn,
minstens 10 minuten voor de aanvang van de lessen.
- voormiddag 08.30 uur tot 11.20 uur
- namiddag
12.50 uur tot 15.35 uur
- woensdag
08.30 uur tot 11.45 uur
* voor- en naschools toezicht :
- ochtendtoezicht vanaf 07.30 uur
- naschools toezicht van 16.00 uur tot 18.00 uur
- woensdagnamiddag : opvang tot 16.00 uur
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3. Praktische informatie :
A. Voor- en naschools toezicht :
In elke afdeling is er gratis ochtendtoezicht vanaf 07.30 uur.
De kinderen die in de naschoolse opvang blijven, spelen tot 16.00 uur op de speelplaats. Daarna is er
opvang tot 18.00 uur. Hiervoor wordt € 1,50 per half uur aangerekend. Dit wordt periodiek
gefactureerd. Voor de leerlingen die om 18.00 uur nog niet werden afgehaald, is volgende regeling
van toepassing : u verwittigt zo snel mogelijk de school. Het GSM-nummer voor de opvang in de
kleuterschool : 0488 40 82 37; in de lagere school : 0489 95 09 46.
De persoon die verantwoordelijk is voor de opvang blijft bij de leerling(en). De ouders betalen dan
wel per kind een extra vergoeding van € 5 per bijkomend kwartier.
Kinderen die om 16.00 uur niet afgehaald zijn, gaan ook naar de opvang en mogen NIET ALLEEN
aan de kapel of rond de school blijven wachten.
B. Afhalen van kinderen na schooltijd :
Spreek duidelijk af met uw kind hoe het na schooltijd naar huis gaat. Noteer het op een briefje of in
de schoolagenda, zeker de eerste schooldagen!
Ouders van kleuters verwittigen schriftelijk de kleuterleidsters of de persoon met ochtendtoezicht.
C. Pendelbus tussen de kleuterschool en de lagere school :
De kleuters die van de afdeling Albertlaan naar de afdeling Marcelisstraat gebracht worden, moeten
ten laatste om 08.20 uur op de speelplaats (aan het poortje) van de afdeling Albertlaan aanwezig zijn.
Elke namiddag zijn deze kleuters om 15.35 uur terug op de afdeling Albertlaan.
’s Woensdags is dit om 11.45 uur. De schoolbus rijdt vanaf dinsdag 1 september.
Voor de pendeldienst voor de KLEUTERS tussen beide afdelingen kan er gekozen worden voor een
trimestrieel abonnement of een jaarabonnement : prijzen  zie tabel onder punt D.
Meer info over de organisatie van de pendelbus vindt u in de brief die begin september wordt
uitgedeeld.
D. Busvervoer op grondgebied Wezembeek-Oppem :
De leerlingen die gebruik willen maken van dit intern busvervoer moeten over een abonnement
beschikken. Dit kan begin schooljaar op school bekomen worden.
Voorlopig behouden we de reiswegen van vorig schooljaar. Deze kunnen eventueel aangepast worden
in de loop van de maand september.
Reisweg 1 (’s morgens) :
Vertrek aan de school om 7.55 uur
Albertlaan (H.-Hartcollege) - Astridlaan - Mechelsesteenweg : kerk Vosberg en garage
Vandendriessch - Renbaanlaan - Lange Eik - Bergenblokstraat - St.-Pietersplein - Marcelisstraat
Kleuterschool Marcelisstraat - J.-B. De Keyzerstraat - Beekstraat - J.B. Overloopstraat - Astridlaan
(hoek J. Bausstraat) - Albertlaan (H.-Hartcollege).
Reisweg 2 (’s avonds + woensdagmiddag) :
Albertlaan (H.-Hartcollege) - Astridlaan - Vosberg (kerk) - Mechelsesteenweg (garage
Vandendriessch) - Renbaanlaan - Lange Eik - Bergenblokstraat - St.-Pietersplein - J.-B. De
Keyzerstraat - Marcelisstraat - Kleuterschool Marcelisstraat - J. De Keyzerstraat - Beekstraat - J.B.
Overloopstraat - R. Hernalsteenstraat/de Grunnelaan - Mechelsesteenweg (benzinestation “Lukoil”) Mechelsesteenweg - Astridlaan - Albertlaan (H.-Hartcollege).
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Reisweg 3 (traject alleen voor de kleuters = pendeldienst) :
Vertrek aan de afdeling Albertlaan : 08.20 uur stipt!
Astridlaan - J.-B. Van Overloopstraat - J.-B. De Keyzerstraat - rond punt Ring - Marcelisstraat kleuterschool.
Abonnementsprijzen (2020-2021) voor de pendel- en schoolbus :
Abonnementsduur
Schooljaar
1e trimester
2e trimester
3e trimester

1. Pendelbusabonnement (enkel voor de kleuters)
Abonnementsprijs
Heen EN terug
Heen OF terug
€ 90
€ 50
€ 40
€ 25
€ 35
€ 20
€ 30
€ 18

2. Schoolbusabonnement (bustraject doorheen Wezembeek-Oppem)
Abonnementsduur
Abonnementsprijs
Heen EN terug
Heen OF terug
Schooljaar
€ 180
€ 95
1e trimester
€ 76
€ 43
2e trimester
€ 63
€ 39
3e trimester
€ 52
€ 33
Winterabonnement
€ 115
€ 65
E. Afhalen en brengen van kleuters :
Alle ouders van kleuters worden verzocht hun kindje aan de ingang van de kleuterschool toe te
vertrouwen aan de kleuterleidster met toezicht.
Breng uw kind TIJDIG naar school : d.w.z. TEN LAATSTE om 08.35 uur !
Voor de veiligheid van uw kind worden de deuren om 08.50 uur gesloten.
Na schooltijd wacht u op uw kind aan de schoolpoort.
F. Warme maaltijd of soep :
De school biedt op de lagere school de mogelijkheid om warme maaltijden en/of soep te bestellen.
In de kleuterschool is er alleen soep te verkrijgen.
Deze worden door een cateringbedrijf op school geleverd.
Prijzen 2019-2020 (nog aan te passen in september 2020) :
- Kleuterschool : soep : € 0,30
- Lagere school (1ste tot 3de leerjaar) :

warme maaltijd zonder soep : € 3,15
warme maaltijd met soep
: € 3,55
soep
: € 0,40

- Lagere school (4de tot 6de leerjaar) :

warme maaltijd zonder soep : € 3,35
warme maaltijd met soep
: € 3,75
soep
: € 0,40

Warme maaltijden en soep kunnen pas bekomen worden vanaf donderdag 10 september.
Tot dan brengen alle kinderen een lunchpakket mee.
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G. Klassenindeling :
Kleuteronderwijs :

We starten met 7 kleuterklassen :
1 groep jongste kleuters (Onthaalklas)
2 groepen driejarigen (1KA en 1KB)
2 groepen vierjarigen (2KA en 2KB)
2 groepen vijfjarigen (3KA en 3KB)

Kleuterleidster

Klas

Waar?

juf Katrien (Onthaalklas)
juf Misja (kinderverzorgster)
juf Suzy (1KA)
juf Kathleen (1KB)
juf Annemie (2KA)
juf Katty (2KB)
juf Inge (3KA)
juf Christine (3KB)

2,5-jarigen 1ste klas links in de gang
helpt mee bij de 2,5-jarigen
3-jarigen
1ste klas rechts in de gang
3-jarigen
laatste klas links in de gang
4-jarigen
laatste klas rechts in de gang
4-jarigen
2de klas links in de gang
5-jarigen
3de klas links in de gang
5-jarigen
2de klas rechts in de gang

Lager onderwijs :

We voorzien 18 klassen :

3 klassen eerste leerjaar : 3de kleuterklas wordt gemengd over het 1ste leerjaar + nieuwkomers
3 klassen tweede leerjaar : 1A gaat naar 2A / 1B gaat naar 2B / 1C gaat naar 2C
3 klassen derde leerjaar : 2A gaat naar 3A / 2B gaat naar 3B / 2C gaat naar 3C
3 klassen vierde leerjaar : 3A gaat naar 4A / 3B gaat naar 4C / 3C gaat naar 4B
3 klassen vijfde leerjaar : 4de leerjaar wordt gemengd over het 5e leerjaar
3 klassen zesde leerjaar : 5A gaat naar 6B / 5B gaat naar 6C / 5C gaat naar 6A
Voor de nieuwkomers : pas op het einde van augustus kunnen wij de definitieve klasindeling
opmaken. Vanaf vrijdag 28 augustus om 10.00 uur zullen de klaslijsten uithangen onder de luifel van
de speelplaats lagere school of aan de vensters van de gymzaal kleuterschool.
H. Formulieren begin schooljaar :
Op de eerste schooldag ontvangt uw kind volgende formulieren :
-

formulier naschoolse opvang
formulier pendelbus kleuters & schoolbus lagere school
formulier warme maaltijden en/of soep
formulier bestelling schooltijdschriften
formulier kennisname en goedkeuring van aangepast schoolreglement
brief klassikaal oudercontact
...

Gelieve de formulieren zo snel mogelijk in te vullen en deze aan de leerkracht terug te bezorgen.
Gelieve geen geld met uw kind mee te geven (alle betalingen gebeuren via de schoolfactuur).
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I. Noteer ook volgende data :
- woensdag 2 september : Boekenkaftdag “Ezelsoor” in CC. De Kam te Wezembeek-Oppem.
- donderdag 3 september : algemeen oudercontact voor alle klassen lagere school :
samenkomst in de klas (Albertlaan) om 19.00 uur stipt !
- dinsdag 8 september : algemeen oudercontact voor alle klassen kleuterschool :
samenkomst in de zaal van de kleuterschool (Marcelisstraat) om 19.00 uur stipt !
- woensdag 23 september : pedagogische studiedag (vrijaf voor kleuters en leerlingen lagere
school)
- vrijdag 25 september : schoolreis voor de 2de en 3de kleuterklas (onthaalklas en 1ste
kleuterklas gaan later op schoolreis)
- vrijdag 2 oktober : facultatieve verlofdag (vrijaf voor kleuters en leerlingen lagere school)
- maandag 5 oktober t.e.m. woensdag 7 oktober : 4de leerjaar gaat op zeeklassen
- donderdag 8 oktober : schoolfotograaf komt in de kleuter- en lagere school
- zaterdag 10 oktober : kinderfuif (organisatie oudercomité)
- maandag 26 oktober t.e.m. vrijdag 30 oktober : 5de leerjaar gaat op veenklassen
- Vrijdag 23 oktober : sponsorloop in Wezembeek-Oppem (Rode Neuzen)
- donderdag 12 november en vrijdag 13 november : 2de leerjaar gaat op boerderijklassen
- week van 16 november : individueel oudercontact lagere school
- week van 18 januari : individueel oudercontact 3de kleuterklas
- week van 25 januari : individueel oudercontact 1ste en 2de kleuterklas
- zaterdag 6 februari : kijk- en infodag in de kleuter- en lagere school voor nieuwe leerlingen
- woensdag 10 februari : pedagogische studiedag (vrijaf voor kleuters en leerlingen lagere
school)
- 5 februari of 5 maart : boekenbeurs in de lagere school, meer info volgt.
- week van 22 februari : individueel oudercontact lagere school
- maandag 1 maart : facultatieve verlofdag (vrijaf voor kleuters en leerlingen lagere school)
- woensdag 28 april : pedagogische studiedag (vrijaf voor kleuters en leerlingen lagere
school)
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- zaterdag 8 mei : Kijk-op-HHC-dag – Schoolfeest
- woensdag 12 mei : pedagogische studiedag (vrijaf voor kleuters en leerlingen lagere school)
- zaterdag 29 mei : kleuterfeest
- week van 14 juni : individueel oudercontact 3de kleuterklas
- donderdag 24 juni : schoolreis voor alle klassen van de lagere school
- vrijdag 25 juni : afscheidsfeestje 3de kleuterklas
- week van 28 juni : individueel oudercontact lagere school
- maandag 28 juni : barbecue voor de leerlingen van de lagere school
- dinsdag 29 juni : proclamatie 6de leerjaar
- woensdag 30 juni : klasactiviteiten (in de kleuter- en lagere school) eindigen
’s middags. Er wordt in beide afdelingen opvang voorzien tot 13.00 uur.
- Voor inschrijvingen schooljaar 2021-2022 : gelieve de website van de gemeente Tervuren :
www.naarschoolintervuren.be tijdig te raadplegen.

Ik wens iedereen een fijne, zorgeloze en zonnige vakantie!

P. Verzeele
Directeur Basisschool
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VERLOFDAGEN SCHOOLJAAR 2020 – 2021
BASISSCHOOL

Pedagogische studiedagen : vrijaf voor alle kinderen
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

23
10
28
12

september 2020
februari 2021
april 2021
mei 2021

Vrije dagen
Vrijdag 2 oktober 2020
Zaterdag 31 oktober  zondag 8 november 2020
Woensdag 11 november 2020
Zaterdag 19 december  zondag 3 januari 2021

Facultatieve vrije dag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie

Zaterdag 13 februari  zondag 21 februari 2021
Maandag 1 maart 2021
Zaterdag 3 april  zondag 18 april 2021

Krokusvakantie
Facultatieve vrije dag
Paasvakantie

Donderdag 13 mei 2021
Vrijdag 14 mei 2021
Maandag 24 mei 2021

O.-H.-Hemelvaart
Brugdag (vrijaf)
Pinkstermaandag

Woensdag 30 juni 2021 : laatste schooldag, de activiteiten voor de leerlingen eindigen
's middags. Er is in de kleuterschool en lagere school opvang voorzien tot 13 uur.
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