
 

  

Schooljaar 2022-2023 

Dorpsstraat 12 

2960 Sint-Lenaarts – 

www.leonardusschool.be 

Infobrochure 



Wie zijn wij?  Schoolbestuur (vzw) 

 

Scholengemeenschap 

Dit is onze schoolvisie en 

dat zijn de mensen die deze 

visie elke dag proberen waar 

te maken… 

 

Dit zijn de mensen die ons 

op de achtergrond 

ondersteunen op vlak van 

logistiek, personeelsbeleid, 

administratie,…  

 

Met deze scholen in onze 

buurt proberen wij het 

opvoedingsproject en het 

verhaal van de zusters van 

Vorselaar levend te 

houden… 

     

Schooluren  Opvang  Vrije dagen 

Als geheugensteuntje zodat 

uw kind elke dag op tijd in 

de klas aanwezig is… 

Ook voor en na de 

schooluren staan we klaar 

om uw kind op te vangen… 

Af en toe eens uitblazen, 

kan geen kwaad… 

     

Eten en drinken   CLB  Praktische weetjes 

De oude Romeinen wisten 

dit al te vertellen! Bij een 

gezonde geest hoort een 

gezond lichaam… 

 

  

 
Als het op welk vlak dan ook 

wat moeilijk is op school, 

bieden zij een luisterend 

oor… 

 

 
Wat u nog niet wist over 

onze school leest u hier en 

mocht dit niet volstaan, 

spreek ons dan gerust aan... 

 

 

 



 

 
 
 
 
De Leonardusschool … een open en warme leerschool 
 
In onze school kunnen kinderen in een veilige omgeving de talenten van het hoofd, het hart en de handen ontdekken 
en ontwikkelen. Hierbij houden we rekening met de interesses en de kwaliteiten van elk kind en hebben we aandacht 
voor maatschappelijke evoluties. 
We ijveren voor een alerte en warme nabijheid bij de kinderen. Hierbij streven we naar opvoeden met hartelijkheid. 
Dat wil zeggen dat we van harte les geven met een hart voor wat kinderen raakt. 
We nodigen kinderen van jongs af aan uit om mee hun school te maken. 
We streven naar een goede, vlotte communicatie met de ouders waarbij we hen zo dicht mogelijk willen betrekken bij 
de klaspraktijk. 
 
 
De Leonardusschool… een zorgzame school 
 
In onze school zijn alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras, van harte welkom! Iedereen moet 
zich veilig voelen, open bloeien en zichzelf ontplooien volgens de eigen mogelijkheden. We zoeken voortdurend naar 
vormen van differentiatie en aangepaste leerhulp en begeleiding. 
We vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen zich aanvaard voelen en weten dat ze gerespecteerd worden zoals 
ze zijn.  
 
 
De Leonardusschool… een school met een breed aanbod 
 
In onze school streven we naar zowel een hoog leerpeil als naar een brede vorming. 
We bieden onze kinderen ook verschillende activiteiten aan die inspelen op de totale lichamelijke en sociale 
ontwikkeling. 
Zowel binnen als buiten de schooluren is er aandacht voor de sportieve ontwikkeling van kinderen met aandacht voor 
fairplay en begrip en waardering voor ieders mogelijkheden. 
We helpen kinderen om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. 
Zo streeft onze school naar omstandigheden waarin leerlingen goed en prettig kunnen samenwerken, waar ze elkaar 
maar ook elkaars verschillen waarderen en respecteren. 
We engageren ons om oog te hebben voor het muzisch talent bij kinderen en helpen dit verder te ontwikkelen zowel 
op vlak van drama als van beeld, muziek, bewegingsexpressie en muzisch taalgebruik. 
 
 
De Leonardusschool… een christelijke school 
 
In onze school willen we zorgen voor een eigentijdse geloofsopvoeding. We willen bij voorkeur in een nieuwe taal de 
goede boodschap doorvertellen. 
Vanuit onze evangelische en christelijke inspiratie pakken we de uitdaging aan om kinderen te laten opkomen voor 
een eerlijke en solidaire wereld. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Wie zijn wij : 
 
Directeur :   Koen Van Echelpoel 
   Tel.: 03/313.03.20 
   e-mail: directie@leonardusschool.be 
 
Secretariaat:   Sabine Jansen 
   Tel.: 03/313.03.20 
   e-mail: secretariaat@leonardusschool.be 
 
Zorgcoördinator :  Ann Helsen 
   Tel.: 03/313.03.20 
   e-mail: ann.helsen@leonardusschool.be 
 
Beleidsondersteuning : Leen Van Nispen 
   Tel.: 03/313.03.20 
   e-mail: leen.vannispen@leonardusschool.be 
 
 

Kleuterschool Dorp  
  
Instapklas: Juf Angie Jans (2,5-jarigen)   
1KA: Juf Annabelle Laeremans (3- jarigen)  
1KB: Juf Celien Dekkers (3-jarigen)  
2KA: Juf Diane Van den Broeck (4-jarigen)   
2KB: Juf Maartje Verellen (4-jarigen)    
3KA: Juf Katia Van De Velde (5-jarigen)  
3KB: Juf Christel Vervoort (5-jarigen)  
  
Zorg: Juf Ann Helsen  
BO KS: Meester Vincent Van Gorp   
Ambulante leerkracht: Juf Shana Schrauwen  
Kinderverzorgster: Karinne Roelen  

 
Lagere School  
  
1A:  Juf Heidi Maes   4A: Juf Kelly Robbens 
1B: Juf Liesbeth Verschueren  4B : Juf Joke Vos  
2A: Juf Kim Grootjans 5A: Juf Katty Van Dijck  
2B:  Juf Antje Verellen  5B: Juf Marie Schryvers 
3A: Juf Sandrien Vochten  6A: Juf Hilde Brughmans 
3B: Juf Valérie Verkooijen  
  
Zorg:  Juf Ann Helsen 
BO LS:  Meester Geert Geentjens en Vincent Van Gorp 
ICT verantwoordelijke:  Jan Adams 
Ambulante leerkracht:                                                         
Ambulante leerkracht en begeleiding AN:                         

Juf Eline Van Den Nieuwenhuyzen                                    
Juf Lena Pyrozhko                       

Aanvangsbegeleiding:  Juf Leen Van Nispen 
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Medewerkers 
  
Klusjesman : Kurt Martens  Middagmoeder en opvang : Annemie Krijnen 
Poetsvrouw Dorp en opvang : Thaïs Verholle  
Poetsvrouw Dorp en opvang : Karin Bal  

 

 

 

SCHOOLBESTUUR (VZW) 
 

Vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen NoordKempen 

vzw OZCS Noord-Kempen 

Instellingskenmerken: 123381000 2 11008 4 

Ond.nr.: 0865.400.841 

Wilgendaalstraat 5 2900 Schoten 

tel.: 03 685 45 46 

ozcs.noordkempen@onderwijsvorselaar.be 

oprichtingsdatum: 06-05-2004 

nr.staatsblad: 2004-06-04 / 0081837 

RSZ-nr.: 1778744-28 

voorzitter: Jan Jorissen 

afgev.bestuurder: Nico Mijnendonckx      

nico.mijnendonckx@onderwijsvorselaar.be 
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SCHOLENGEMEENSCHAP 
 
 
BRESLEGO 

Bestaande uit volgende scholen : 

Gesub. Vrije Kleuterschool, Sint-Willebrordusstraat 29, Brecht 

Gesub. Vrije Lagere school, Venusstraat 5, Brecht 

Gesub. Vrije Basisschool, Dorpsstraat 12, Sint-Lenaarts 

Gesub. Vrije Basisschool, Oude Baan 92, Gooreind (Wuustwezel) 

 

 
 

 

 

SCHOOLUREN 

De school is open van 7.30 tot 16.45 uur (op woensdag tot 12.20 uur) 

De lessen beginnen stipt om 8.30 uur en eindigen om 15.20 uur ( op woensdag om 12.05 uur) 

Het toezicht door de school begint om 8.15 uur. Er is toezicht op de speelplaats tot 15.35 uur.  

De leerlingen die voor 8.15 uur op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang.  

De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

OPVANG 

Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang in de school. 

Niet op woensdagnamiddag! 

Uren: Van 07.30 tot 8.15 uur en van 15.35 uur tot 16.45 uur 

Plaats: refter kleuterschool 

Vergoeding: 0.50 euro per begonnen kwartier 

Verantwoordelijke(n): Karin Bal 



 

Wie langer opvang nodig heeft gaat om 15.45 uur naar Ferm. 

Ferm Kinderopvang - Buitenschoolse Kinderopvang Brecht - Sint-Lenaarts 

Dorpsstraat 19, 2960 Sint-Lenaerts 

Opvang van kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar: 

 Buitenschoolse opvang, 

 Woensdagnamiddag en snipperdagen 

Telefoon 070 24 60 41 

http://www.samenferm.be 

https://reserveren.samenferm.be 

E-mail: bko.brecht@samenferm.be 

 

 

 

 

 

VRIJE DAGEN 

 

Facultatieve verlofdagen    

Maandag 3 oktober 2022    

Vrijdag 27 januari 2023  

   

Pedagogische studiedagen (geen school/opvang voor de kinderen) 

Woensdag 23 november 2022 

Vrijdag 10 maart 2023 

Woensdag 26 april 2023 

 

Vakanties schooljaar 2022-2023 

eerste trimester 

          Herfstvakantie: van maandag, 31 oktober tot en met zondag, 6 november 2022  

            Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022  

            Kerstvakantie: van maandag, 26 december 2022 tot en met zondag, 8 januari 2023  

tweede trimester 

Krokusvakantie: van maandag, 20 februari tot en met zondag, 26 februari 2023 

mailto:bko.brecht@samenferm.be


Paasvakantie: van maandag, 3 april tot en met zondag, 16 april 2023  

derde trimester 

Hemelvaart: donderdag, 18 mei 2023 

Brugdag: vrijdag, 19 mei 2023 

Pinkstermaandag: maandag, 20 mei 2023 (processie)  

De zomervakantie  

 van zaterdag, 1 juli tot en met donderdag, 31 augustus 2023. 

 

 

 

 

ETEN EN DRINKEN 

De kinderen mogen een goed afsluitbare/herbruikbare drinkfles met drank van thuis meebrengen. 

We opteren ervoor dat deze fles gevuld is met (plat)water. Bruisende (fris)dranken zijn niet 

toegelaten! Kinderen mogen gedurende gans de dag kraantjeswater van de school drinken. 

Tijdens de speeltijden mogen de kinderen een droge koek/een boterham/een stuk fruit/groente 

eten. In de voormiddag adviseren wij een stuk fruit/groente. Een klein snoepje (één hap) in hun 

brooddoos, voor onder de middagpauze na hun boterhammen, wordt oogluikend toegestaan. 

Een ganse dag in de klas vraagt wel wat energie van uw kind. Wij vragen dan ook om de 

brooddoos/lunchbox te voorzien van vers en gezond voedsel. Gelieve er ook rekening mee te houden 

dat eten in een grote groep anders verloopt dan thuis in een gezinssituatie. Zorg er dus voor dat uw 

kind zijn meegebrachte lunch zelfstandig kan verorberen. Voorzie genoeg eten…maar ook niet te 

veel! 

Woensdag is fruitdag! Zowel onze kleuters als onze meisjes en jongens van de lagere school brengen 

elke woensdag een stuk fruit/groente mee. Tijdens de voormiddagspeeltijd van woensdag zijn 

koeken, boterhammen en al wat geen fruit/groente is uit den boze. 

 

 

 

CLB 

Onze school werkt samen met het CLB : VCLB-1 Antwerpen Middengebied - Zoersel 

Adres: Bethaniëlei 6B, 2980 Zoersel 

Contactpersoon CLB: Liesbet Peeters 

Team “Gezond en wel”: Elke Sels (PMW) en Liesbeth Vanleene (arts) 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind. Het 

CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte 

brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van 



individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen 

op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je 

vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website : www.clb-ami1.be 

 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: VOKAN Ondersteuningsnetwerk Voorkempen/Noord-

Antwerpen 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij 

volgend aanspreekpunt voor ouders : info@vokan.be 

 

 

 

 

PRAKTISCHE WEETJES 

 

INSPRAAKORGANEN 

Je bent onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht 

met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren 

ook formele oudercontacten waarbij we verwachten dat je als ouder aanwezig bent. (Zie ook engagementverklaring 

tussen school en ouders in het schoolreglement.) Ook bij de leden van onze ouderraad en schoolraad kan je steeds 

terecht. 

Ouderraad  Voorzitter: An Koninckx (mama van Mathieu uit 2A) 

   Contactgegevens: marmotje1979@gmail.com 

Schoolraad  Voorzitter: Katty Van Dijck 

   Contactgegevens: katty.vandijck@leonardusschool.be 

   Oudergeleding:  Patrick Simons (papa van Ruben uit 6A)  

       

   Personeelsgeleding: Katty Van Dijck (leerkracht 5A) 

      Katia Van de Velde (leerkracht 3KA) 

       

   Lokale gemeenschap: Guy Stoffelen 

      Krista Dries 

 

Kinderzegje  Ook onze kinderen hebben hun “zegje” in het beleid van de school. Vanuit elke klas van de 

   bovenbouw (4de tot en met 6de leerjaar) worden er per schooljaar 2 kinderen afgevaardigd. Zij 

   komen ongeveer maandelijks bij elkaar samen met de verantwoordelijke leerkrachten (Juf 

   Sandrien en Juf Kelly) om te praten over hun bekommernissen en dromen. Vaak is ook de  

   directie aanwezig bij die vergaderingen. 

http://www.clbchat.be/
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VERJAARDAGEN VIEREN 

De kleuters krijgen vanuit de klas een verjaardagskoffertje mee. Deze koffer brengt de jarige kleuter mee op de dag 

dat de verjaardag in de school wordt gevierd. In de koffer mag een lievelingsverhaal, een knuffel, een cd met 

lievelingsmuziek, … worden gestoken. Deze materialen komen aan bod gedurende de dag en zo blijft de kleuter de 

ganse dag in de belangstelling staan.  De leidsters trakteren de kleuters op letterkoekjes van de school. Er worden 

geen geschenken of snoep meegebracht.  

In de lagere school krijgt de jarige ook de nodige aandacht en wordt er in de klas gezongen. Ook hier worden geen 

geschenken of snoep meegebracht. 

Op het einde van elke maand vieren we met alle leerkrachten en leerlingen van de lagere school de jarigen van de 

afgelopen maand. We zingen liedjes en we bewegen samen op een leuke kinderdans. 

 

VERKEERSVEILIGHEID 

 Verwachtingen naar de ouders: 

- Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, vragen wij uitdrukkelijk om nabij de 
schoolpoort bijzondere aandacht te hebben voor de zwakke weggebruikers en de reglementering inzake 
parkeren na te leven. Parkeren op de parking dient met voorzichtigheid te gebeuren. Parkeren op 
privéterrein van de buren of op de toegangsweg naar de kleuterspeelplaats is verboden! 

- Als uw kind met de fiets naar school komt, let u er op dat die beantwoordt aan de voorschriften van het 
verkeersreglement.  

 

 Verwachtingen naar de kinderen: 

- In de auto draagt het kind de gordel. 

- Met de fiets stippelt het kind, samen met de ouders, de meeste veilige weg naar school uit.  

- Ook te voet gebruikt het kind, in overleg met de ouders, de meest veilige weg.  

- Het dragen van fluo-vestjes en fietshelm is aan te raden. De school zal het dragen ervan zeker 
aanmoedigen en dit voor elk kind van onze school. 
 

 Veilig naar huis: 

Als u uw kleuter op de speelplaats afhaalt komt u tot bij de juf. (bij het belsignaal om 12.05 uur en om 15.25 uur). 

Zo behoudt de juf een overzicht van wie al weg is.  

Kleuters die naar de naschoolse opvang gaan ,worden door één van de begeleiders opgevangen.  

De kinderen van de lagere school kiezen voor de juiste rij. Onder begeleiding van een leerkracht worden zij 

buiten de schoolpoort afgezet en indien nodig overgezet. Mogen wij u vragen om ervoor te zorgen dat u het 

voetpad niet belemmert? Zo verliezen we het zicht op de kinderen niet! 

Fietsers stappen naast hun fiets tot ze de schoolpoort verlaten hebben en de rijweg opgaan. 

Kinderen voor de naschoolse opvang verzamelen in de daarvoor bestemde plaats onder de luifel van de lagere 

school. Ze worden onder begeleiding naar de kleuterspeelplaats gebracht. 

Kinderen die nog even moeten wachten, doen dit ter hoogte van de witte lijn aan de grote poort van de lagere 



school. 

Regelmatig worden er acties i.v.m. verkeer georganiseerd. We denken aan de fluo-controles, aandacht voor het 

dragen van de gordel, het promoten van de fietshelm,… 

Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgt elk kind terug een fluo-vestje van de school! 

We zijn fier, want we hebben het hoogste label 3 voor 10op10 behaald. 

 

 

MIDDAGSPORT 

Onze school mag zich reeds geruime tijd “Sportactieve School” noemen. Wij nodigen al onze leerlingen uit om 

regelmatig deel te nemen aan de georganiseerde buitenschoolse sportactiviteiten. Tijdens de middagen kunnen de 

leerlingen van de lagere school deelnemen aan ‘middagsport’, georganiseerd door de gymleraar. 

Ook tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, de zwemlessen, de sportdagen, de oefenlessen verkeersvaardigheid 

zijn er bewegingskansen te over.  

Moedig uw kind aan om voldoende te bewegen, om te sporten, ook op school.  

 

VRIJWILLIGERS 

 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet 

verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande 

bepalingen. 

Organisatie 

De VZW OZCS Noord-Kempen – Wilgendaalstraat 5 – 2900 Schoten 

Maatschappelijk doel: Verstrekken van onderwijs  

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met 

uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract 

werd afgesloten bij KBC. 

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit 

of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij KBC. 

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien. 

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht 

bestaat. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd. 

 

 

 

 



TOFFE SCHOOL MET KANSEN TOT ONTPLOOIING 

Wij vinden het zeer belangrijk dat er een goede sfeer heerst in elke klas, in de school – dat de kinderen en ook de 

ouders zich thuis voelen – dat de kinderen, de leerkrachten, de ouders, de directeur prettig met elkaar omgaan – dat 

de kinderen graag naar school komen… want dan kan leren pas echt beginnen! 

Samen met de ouders willen we de meisjes en de jongens die ons worden toevertrouwd begeleiden tot toffe, 

zelfstandige jonge mensen die zich op een behoorlijke manier kunnen uitdrukken en weten wat ze willen. 

We vinden het ook belangrijk dat we van jongs af aan leren omgaan met elkaar. We spreken dan van ‘sociale 

vaardigheden’. 

In de kleuterschool werken we vanuit de klassituatie om zo kleuters te laten ontwikkelen binnen hun leeftijdsgroep.  

Op geregelde momenten komen we met de ganse lagere school samen om een start te nemen voor een nieuw 

project. We proberen ook de eindtermen hierin na te streven. 

Voor het aangenamer te maken op de speelplaats hebben we voor de kleuters een garage vol rijdend materiaal. 

Voor de leerlingen van de lagere school hebben we een speelhuisje, waar de leerlingen uitdagende spelen kunnen 

ontlenen. De leerlingen kunnen rustig wat bijpraten op de kleurrijke tribunes, zich uitleven op het speeltuig, 

voetballen op het kunstgrasveld of chillen in het rustig hoekje. 

Bij goed weer hebben we een grote troef met ons grasveld achteraan de school. Kinderen kunnen er voetballen, 

badminton spelen, maar ook rustig zitten op de picknicktafels, genieten in de zandbak of zich wagen op het 

speeltuig. 

Meld aan de juf, aan de zorgcoördinator, aan de directie wanneer uw kind zich niet goed voelt, zodat we op een 

passende manier kunnen helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze infobrochure wordt als bijlage bij het schoolreglement beschouwd.  

Het volledige schoolreglement kan u bekijken op www.leonardusschool.be 

 

 


