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1. Welkom
Beste ouders en kinderen
Hartelijk welkom in onze school!
Deze infobrochure vertelt heel wat over de afspraken en regels in onze school. Lees
het aandachtig.
Maandkalender + infoboekje + schoolreglement = georganiseerd schooljaar
Wij hopen dat uw kind zich snel thuisvoelt in onze school.

Directie en leerkrachtenteam
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2. Wie is wie?
De kleuterschool en de lagere school vormen samen één basisschool: het Virgo
Maria-instituut.
Beide directies vormen samen één directieteam dat het algemeen beleid bepaalt. De
leerkrachten van de kleuter- en de lagere school werken samen aan de realisatie van
het eigen opvoedingsproject. Wij willen een eigentijdse basisschool zijn waar meisjes
en jongens van 2,5 jaar tot 12 jaar naar school kunnen gaan.

Kleuterschool:
Terlindenhofstraat 220
2170 Merksem
 03/645 56 29
 03/644 88 15
 ks@virgomaria.be
Directie : Ann Verhoeven

Lagere school:
Terlindenhofstraat 206
2170 Merksem
 03/645 97 96
 03/644 88 15
 ls@virgomaria.be
Directie : Magda Beck
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3. Een dag op school

Het belt stipt om 8u35.
De kinderen zorgen dat ze tijdig op de speelplaats aanwezig zijn. Laatkomers storen
het zinvolle en sfeervolle dagopeningsmoment.
Kinderen die 's middags thuis eten, worden terug in de school toegelaten vanaf
13u15. Zij worden ten laatste om 13u25 terug op school verwacht.
Kinderen afhalen? Wachten aan de blauwe poort.
Lestijden:

voormiddag:

8u35 – 12u10

namiddag:

13u30 – 15u25

! woensdag !

8u35 – 12u10

Tijdens de schooluren zijn de automatische poorten gesloten. U belt dan aan aan het
kleine blauwe poortje in de Terlindenhofstraat 206.

Ziek? Bel tussen 8u en 8u30
 03/645.97.96
of mail:  ls@virgomaria.be
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4. Afspraken en regels
4.1 AFWEZIGHEDEN
Leerplichtige kinderen (dit zijn leerlingen vanaf 6 jaar) moeten afwezigheden van meer dan
drie opeenvolgende schooldagen wettigen met een medisch attest.
Opgelet: ouders mogen slechts vier keer per schooljaar zelf een ziektebriefje schrijven van
maximum drie opeenvolgende dagen. Indien je kind op vrijdag en op maandag afwezig is, is
een doktersbriefje verplicht.
Afwezigheidsbriefjes vindt u achteraan in het agenda van uw kind.
Afwezigheidsbriefjes wegens familiale omstandigheden zijn niet wettig en
worden niet aanvaard. (zie ook: schoolreglement)
Afwezigheden - ook voor één dag - moeten steeds voor het begin van de
schooldag aan de leerkracht, de directie of het secretariaat gemeld
worden. Na elke afwezigheid brengen de leerlingen een briefje mee.
Afwezigheden om vroeger op vakantie te vertrekken kunnen nooit toegestaan worden.

4.2 CLB
Het CLB is een centrum voor leerlingbegeleiding met als opdracht bij te dragen tot het
welbevinden van de leerling tijdens zijn/haar schoolloopbaan.
Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op deze dienst beroep doen voor
informatie, hulp en begeleiding.
De ondersteuning van het CLB kan gebeuren via persoonlijk onthaal, informatie en advies,
overleg, aanvullend onderzoek, kortlopende begeleiding, gerichte doorverwijzing en
bemiddeling waar nodig.
Voor informatie of een afspraak neemt U best contact op met de schoolverantwoordelijken:
Liesbet Vercammen (consulent 5L en 6L, maatschappelijk werker) en Anne Hellemond
(consulent 1L t.e.m. 4L, psycholoog).
Voor medische problemen kan U terecht bij Dr. Els Gielis, onze schoolarts.
(Contactadres – zie rubriek ‘nuttige adressen’ achteraan deze brochure)
VCLB De Wissel-Antwerpen
Campus Noord Merksem
Gagelveldenstraat 54
2170 Merksem
03/640.38.90
info@vclbdewisselantwerpen.be
Openingsuren: 8u30 tot 16u - op maandag tot 18 uur
Toegankelijk voor het publiek : 9 tot 12u en 13 tot 16u
Op maandag tot 18 uur - na afspraak
Sluitingsperiodes:
tijdens de wettelijke feestdagen
tijdens de kerstvakantie; 2 dagen geopend (zie website)
tijdens de paasvakantie
tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus
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4.3 CONTACTMOMENTEN
Begin september
1ste oudercontact: voor de kerstvakantie
2de oudercontact: einde 2de trimester
3de oudercontact: 29 juni in de voormiddag
Individueel contact met de klasleerkracht kan altijd op afspraak.

4.4 DRANKEN
Voormiddag en namiddag
Jetons op het secretariaat op dinsdag – of donderdag tussen 8u10 en 8u35.
Melk en water (0,35 euro)
Fruitsap, chocomelk en yoghurtdrink (0,40 euro).
Kostprijs?

20 jetons (melk en water) = €7
20 jetons (chocomelk, fruitsap en yoghurtdrink) = €8
Zorg voor een zakje of doosje om de jetons in te steken

Een flesje plat water meebrengen van thuis mag.

4.5 EERSTE COMMUNIE
1ste communie op zaterdag 26 mei 2018 voor leerlingen van het 2de leerjaar.

4.6 EXTRA MUROSACTIVITEITEN
6de leerjaar: zeeklassen in de Panne, van 25 t.e.m. 29 september 2017.

3de leerjaar: boerderijklassen in Wortel van 2 t.e.m. 4 mei 2018.
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4.7 GODSDIENST
Katholieke school = christelijke godsdienst.
Actief deelnemen aan de godsdienstlessen en
schooleucharistievieringen. Uitzonderingen hierop worden niet
toegestaan.

4.8 GROENE SCHOOL.... REINE SCHOOL
Virgo Maria = groene school
Respect voor planten en dieren.

Afval in de juiste vuilbak!

4.9 INSCHRIJVINGEN
Elk schooljaar opnieuw inschrijven voor 1 juni.
Briefje van de school invullen.
Zo weet de school hoeveel open plaatsen er zijn voor nieuwe kinderen.

4.10 LUIZENPROJECT
Het kriebelproject.
Na elke vakantie controle.
Leerlingen die besmet zijn, krijgen een brief. Strookje ingevuld terug
meebrengen.

4.11 MEDISCH ONDERZOEK
Onderzoek door schoolarts = verplicht
Contactadres CLB – zie bij ‘nuttige adressen’.

4.12 MIDDAGVERBLIJF
Ineten op school.
Melk, chocomelk of water.
GEEN koffiekoeken, cornflakes, chocolade, chocoladekoeken, chips, snoep en
kauwgom in de brooddoos!
€1,20 per middag (toezicht en drankje). Komt op de rekening.
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4.13 MEDEDELINGEN - WEBSITE
Elke maand een maandkalender.
Via de website : www.virgomaria.be.
Wil je zelf iets uitdelen? Vraag het aan de directeur.

4.14 NAMEN
Kledij, jassen, brooddozen, boekentassen, turnpantoffels, zwemgerief, ........ zet op alles de
naam van je kind. Zo kunnen wij makkelijk een 'verloren voorwerp' terugbezorgen. Verloren
voorwerpen worden verzameld op een open rek aan onze refter.

4.15 OUDERRAAD
In onze school is een ouderraad actief. Afgevaardigden van de ouderraad zetelen ook in de
schoolraad. Binnenkort stellen de mensen van de ouderraad zichzelf aan u voor via een
afzonderlijke brief.
De ouderraad steunt de school in haar werking. Er worden verschillende activiteiten
ingericht. De opbrengst hiervan gaat terug naar onze kinderen. Dankzij de inspanningen van
de ouderraad brengt Sinterklaas een heleboel speelgoed in de klasjes; vergeet de paashaas
niemand en blijft onze speeltuin netjes!
Als u wil meewerken aan de activiteiten van de ouderraad, kan u steeds contact opnemen
met de voorzitter of kan u terecht bij één van de bestuursleden. Zij zullen u graag te woord
staan!
Contactadres – zie achteraan bij ‘nuttige adressen’

4.16 PARKEREN
Parkeren op parking over de school of op parking van sporthal Rode Loop.
NIET parkeren voor de school! De politie deelt regelmatig boetes uit.
Gelieve in de schoolomgeving uw rijgedrag aan te passen.

4.17 RAPPORTEN
In elke klas doet men toetsen. Toetsen worden mee naar huis gegeven. U kijkt
de toetsen in, ondertekent ze en geeft ze terug mee naar school.
4x per jaar een rapport + 2x oudercontact.

4.18 REKENINGEN
Elke maand: middagverblijf, zwembeurten, activiteiten, sommige uitstappen.
U krijgt 15 dagen tijd om die rekening te betalen via uw bankinstelling.
Voor langdurig openstaande rekeningen doen wij beroep op de firma TCM,
incassobureau die onze schuldvorderingen op zich neemt.
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4.19 RIJEN
Ouders wachten voor de poorten om hun kinderen op te halen.
1ste leerjaar: Aan de nieuwe school
Voetgangers: Aan de blauwe poort over de bureau van de directeur
Fietsers: Andere blauwe poort

4.20 ROOKVERBOD
Vanaf 01/09/2008 geldt een totaal rookverbod binnen de gebouwen en tevens
op open plaatsen in alle Vlaamse scholen voor iedereen die zich op het
schooldomein begeeft.

4.21 SECRETARIAAT
Schoolsecretariaat (gang lagere school naast 4LC)
8u10 – 16u
12u10 – 13u15: middagpauze

4.22 SPORTIEVE SCHOOL
Wij proberen elk schooljaar opnieuw een ‘sportieve school’ te zijn!
Bewegingsopvoeding en zwemmen worden door alle leerlingen actief gevolgd.
Lange haren bij elkaar binden.
Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen het sportuniform van de school (zie nr. 4.25)
Turngerief zit in het groene turnzakje.
2 sportdagen: wintersportdag (schaatsen in 2de trimester) en zomersportdag (sportcentrum
in Peerdsbos in 3de trimester). Deelnemen aan de twee sportdagen is verplicht.
Alle leerjaren gaan zwemmen
Verplicht 1x per veertien dagen
3de leerjaar = gratis.
€1 per zwembeurt (schoolrekening)
De meisjes dragen tijdens die activiteit een badpak uit één stuk (geen bikini). De jongens
dragen een zwembroek (geen zwemshorts). Om de herkenbaarheid van onze kinderen in het
zwembad te vergemakkelijken, dragen alle leerlingen een gele badmuts.
Deze kan u eventueel aankopen op het secretariaat.
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Niet mee zwemmen of turnen? Verwittig de turnleerkracht.
Breng een doktersbewijs mee.

4.23 STUDIETOELAGEN
Er hebben meer mensen recht op een
school- en studietoelage van de Vlaamse
overheid dan u denkt. Misschien U ook!
Ter informatie vermelden we hier hoe hoog
het gezinsinkomen mag zijn om in
aanmerking te komen voor een
studietoelage. Voor meer info raadpleeg:
www.studietoelagen.be of haal een folder
op het secretariaat.

Pers. ten laste Maximuminkomensgrens
0
€ 17 203,45
1
€ 25 407,69
2
€ 31 830,66
3
€ 36 958,33
4
€ 42 517,78
5
€ 48 372,60
6
€ 54 014,45
€ 56 497,34
7
€ 58 980,20
8
€ 61 516,98
9
€ 64 215,76
10

4.24 TIJDSCHRIFTEN
U hebt in het begin van het schooljaar de mogelijkheid om een abonnement te
nemen op verschillende tijdschriften en/of leesboekjes.
Niet verplicht!
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4.25 UNIFORM
De jongens en meisjes van de lagere school dragen alle dagen het uniform van onze school.
Voor alle duidelijkheid geven we hieronder nog eens de voorschriften op een rijtje. De
leerkrachten en de directie houden toezicht op het naleven van de voorschriften.
De meisjes dragen een uniformrok of bermuda, de jongens een bermudabroek.
Tussen 15 oktober en Pasen is een lange broek toegelaten, zowel voor jongens als meisjes.
rok:
marineblauwe stof - verplicht voorgeschreven model te koop
bij ‘Jiff’ of ‘’t Wiegske ‘
korte broek:
marineblauw bermudamodel verplicht voorgeschreven model
te koop bij ‘Jiff’ of ‘’t Wiegske’
polo:
effen wit met opgezet kraagje, korte mouwen, borstzakje met
kenteken van de school – verplicht model: Aan te kopen op
het secretariaat
truien:
marineblauwe vest met kap met ingeweven kenteken van de
school - verplicht model: Aan te kopen op het secretariaat
lange broek:
effen donkerblauw klassiek model in stof of fluweel zonder
gekleurde stiksels (geen jeans of leggings)
sous-pull:
effen wit of donkerblauw (mag alleen gedragen worden onder
de polo in de winterperiode: 15 oktober - Pasen)
jassen:
effen marineblauw (geen opvallende voering, geen gekleurde
stiksels, ritsen of tekeningen)
muts/sjaal/handschoenen:
effen donkerblauw, grijs of wit
kousen/sokken
effen donkerblauw, grijs of wit - Steeds verplicht
schoenen/laarzen:
donkerblauw, zwart, grijs, bruin of beige
(geen sportschoenen, geen stoffen All Stars, hak max. 2,5 cm)
sandalen:
donkerblauw, zwart, grijs, bruin, beige of wit (geen slippers)
haarlinten:
donkerblauw of wit
turnuniform:
groene school T-shirt met opdruk en blauwe turnshort –
verplicht model: Aan te kopen op het secretariaat
witte turnpantoffels (zonder veters), witte sokken
Het turngerief wordt opgeborgen in een groene turnzak. –
verplicht model: Aan te kopen op het secretariaat
zwemmen:
badpak (meisjes) of zwembroek (jongens) en gele badmuts (aan
te kopen op het secretariaat)
Lange broeken, sous-pulls, jassen, muts/sjaal/handschoenen, schoenen kan u aankopen bij
‘Jiff’ of ‘’t Wiegske’, Bredabaan te Merksem of in een winkel naar keuze.
Uniformmateriaal kan steeds bijbesteld worden op het secretariaat. U geeft uw bestelling
op en enkele dagen later mag u ze komen afhalen tegen contante betaling. De school heeft
geen bancontact.
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Wij verwachten van alle leerlingen, zowel jongens als meisjes, dat zij netjes naar school
komen. Een verzorgde haartooi (geen hanenkam, geen ingeschoren figuren en symbolen)
hoort daar ook bij. Staartjes voor jongens worden niet toegelaten.
Juwelen, oorringen voor jongens en hangertjes voor de meisjes laten we thuis.
Alle kledingstukken worden duidelijk voorzien van de naam van uw kind. Jassen en vestjes
voorzien van een lus a.u.b.
De leerlingen brengen nooit een GSM mee naar school. Dit kan in uitzonderlijke gevallen met
toestemming van de directeur voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.
Wij verwachten van alle leerlingen dat zij zorg dragen voor het uniform en dat de
voorschriften nauwkeurig opgevolgd worden.

4.26 VEILIGHEID
Kinderen die met de fiets naar school komen, stallen deze in de fietsenberging op eigen
verantwoordelijkheid.
Mogen we u vragen de fiets van uw kind eens extra na te kijken en te zorgen dat deze
volledig in orde is? Het dragen van een fietshelm en fluo-hesje (boekentashoes) is aan te
raden. Leerlingen zorgen dat ze hun fiets vastleggen met een degelijk fietsslot!
De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden in geval van diefstal of beschadigingen
aan fietsen.
Onze kinderen van het 1ste leerjaar plaatsen hun fietsen aan de nieuwe school.
De leerlingen van het 2de en 3de leerjaar zetten hun fiets in de fietsenberging, naast de
toiletten. De leerlingen van het 4de t.e.m. het 6de leerjaar plaatsen hun fiets op het gras over
de container in de fietsenrekken.
In het belang van alle kinderen, zowel voetgangers als fietsers, vragen wij aan alle ouders om
op de weg van en naar school extra voorzichtig te zijn en de verkeersregels te respecteren.
'Kinderen hebben geen remmen....' weet je wel!
Op de speelplaatsen wordt nooit gefietst. Zo vermijden we ongelukken.

4.27 VERJAARDAGEN
Trakteren voor je verjaardag mag, maar is zeker niet verplicht. Als je trakteert
kies dan voor een gezond tussendoortje(fruit of een droge koek) of een boek of
een klein gezelschapsspelletje voor de klas.
Zeker geen geschenkjes, snoeptorens of andere "dure" cadeaus!
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4.28 VOOR- EN NABEWAKING
De leerkrachten vangen de kinderen op tussen 8u10 en 15u25. Wie vroeger naar school
komt, gaat naar de voorbewaking (vanaf 7u30).
Bijdrage 1 euro.
Leerlingen van de lagere school verblijven NOOIT zonder toezicht op de speelplaats voor
8u10. Wie voor 8u10 op school is, gaat naar de voorbewaking.
Na schooltijd worden de kinderen op school opgevangen tussen 15u25 en 17u45. Heb je
langer dan 17u45 opvang nodig? Dan werken wij samen met de IBO.
Voor de nabewaking betaalt u vanaf 15u45 tot 17u45 0,80 euro per begonnen halfuur. De
vergoeding wordt verrekend via de schoolrekening. Wanneer u uw kind te laat komt afhalen,
(na 17u45 en ’s woensdags na 12u30) wordt een vergoeding van 2,50 euro per kwartier/per
kind aangerekend.
Wat is een IBO?
Een IBO is een initiatief voor buitenschoolse opvang. Leerlingen van het eerste kleuterklasje
tot en met het zesde leerjaar kunnen in deze opvang terecht:
’s morgens vanaf 7 uur tot de school begint;
’s avonds vanaf het einde van de schooltijd tot 18u30;
op woensdagnamiddag vanaf het einde van de schooltijd tot 18u30.
Wanneer is het IBO geopend?
voorschools: van 7u00 tot 8u15 (ma, di, wo, do, vr)
naschools:
van 16u00 tot 18u30 (ma, di, do, vr)
van 12u30 tot 18u30 (alle woensdagnamiddagen)
Tijdens vakantieperiodes, pedagogische studiedagen en andere snipperdagen:
Alle dagen: van 7u00 tot 18u30
Waar is de IBO?
Wij werken samen met IBO Peli - Voluntas vzw - Terlindenhofstraat 150 - 2170 MERKSEM
Om gebruik te kunnen maken van de opvang kan u uw kind best vooraf inschrijven. U kunt
een inschrijvingsformulier aanvragen op het centraal secretariaat buitenschoolse
kinderopvang, telefoon: 03 201 33 36 of 03 201 32 82
e-mail: buitenschoolse.kinderopvang@stad.antwerpen.be.

4.29 ZORGBEGELEIDING
Juf An Heremans neemt samen met andere zorgleerkrachten het zorgbeleid van de school
ter harte. Voor specifieke vragen rond de begeleiding van uw kind kan u bij hen terecht.
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5. Nuttige adressen


Virgo Maria-instituut / kleuterschool
Terlindenhofstraat 220
2170 Merksem
: 03/645.56.29
: 03/644.88.15
: ks@virgomaria.be



CLB De Wissel – campus Noord, vestiging Merksem
Gagelveldenstraat 54
2170 Merksem
: 03/640.38.90
: 03/646 81 44
: Merksem2@clb-net.be



Oudervereniging Virgo Maria
: virgomaria.or@gmail.com



schoolbestuur:
KOBA NoordkAnt vzw
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
: 03/543.97.10



IBO Peli
Voluntas vzw
Terlindenhofstraat 150
2170 MERKSEM
: 03 201 33 36 of 03 201 32 82
 buitenschoolse.kinderopvang@stad.antwerpen.be
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6. Schoolkalender 2017 - 2018
vrijdag 1 september 2017

Eerste schooldag

dinsdag 5 september 2017

infoavond 1L – 2L – 3L

donderdag 7 september 2017

infoavond 4L – 5L – 6L

dinsdag 12 september 2017

infoavond kleuterschool

vrijdag 22 september 2017

Septemberhappening

maandag 25 september - vrijdag 29 september 2017

Zeeklassen – 6de lj

vrijdag 6 oktober 2017

Facultatieve verlofdag - Vrijaf

maandag 30 oktober - zondag 5 november 2017

Herfstvakantie

woensdag 15 november 2017

Pedagogische studiedag - Vrijaf

maandag 25 december 2017 - zondag 7 januari 2018

Kerstvakantie

maandag 12 februari - zondag 18 februari 2018

Krokusvakantie

woensdag 7 maart 2018

Pedagogische studiedag - Vrijaf

maandag 2 april - zondag 15 april 2018

Paasvakantie

maandag 30 april 2018
dinsdag 1 mei 2018

Facultatieve verlofdag - Vrijaf
Dag van de Arbeid – Vrijaf

woensdag 2 mei - vrijdag 4 mei 2018

Boerderijklassen – 3de lj

woensdag 9 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018

Pedagogische studiedag - Vrijaf
Hemelvaartsdag - Vrijaf
Brugdag - Vrijaf

maandag 21 mei 2018

Pinkstermaandag - Vrijaf

zaterdag 26 mei 2018

Eerste Communie

vrijdag 1 juni 2018

Tuinfeest

vrijdag 29 juni 2018

Laatste schooldag
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7. Personeel lagere school
Klas

Leerkracht

1LA

Juf Lou
juf Martine op woensdag
Juf Inge
Juf San
Juf Karen S.
Meester Jelle
Juf Annelies
Juf Nele
Juf Roxanne op vrijdagvoormiddag
Juf May op vrijdagnamiddag
juf Liesbeth
Juf Marissa
Juf Sandra
Juf Ann
Juf Roxanne op maandag – en vrijdagnamiddag
Juf Els
Juf Roxanne op dinsdag – en donderdagnamiddag
Juf Véronique
Juf Mieke
Juf Chiara
Juf Kirsten
Juf Roxanne op woensdag
Juf Karen R.
Meester Grégory
Juf An
Juf Roxanne
Juf May
Juf Martine
Juf Nancy
Meester Sander
Juf Kim
Meester Sander
Juf Ilse
Juf Stacey
Juf Kim
Juf Magda

1LB
1LC
2LA
2LB
2LC
3LA

3LB
3LC
4LA
4LB
4LC
5LA
5LB
5LC
6LA
6LB
6LC
ZOCO
AMB
Zorg
LO

ICT
SECR

DIR
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