Vrije Basisschool “De Vlieger” - Stwg. op Heindonk 8 - 2801 Heffen - 015 / 27 26 75

Onze school in een oogopslag
Dit eerste hoofdstukje uit onze schoolbrochure wil snel een kort overzicht bieden van
onze school. Meer informatie vindt u in het uitgebreide schoolreglement. De informatie
op de volgende bladzijden is uiteraard onderhevig aan aanpassingen en veranderingen.
Op onze website, www.vbheffen.be, zijn de gegevens wel steeds up-to-date.
Contacten
Vrije Basisschool De Vlieger
Steenweg op Heindonk 8
2801 Heffen
015 / 27 26 75
www.vbheffen.be
info@vbheffen.be
Directie

Geert Mariën
info@vbheffen.be

Organisatie
Schoolbestuur

VZW De Ranken
Molenbergstraat 4
2800 Mechelen
Voorzitter : Patrick Vandewiele
Coördinerend directeur : Kurt Van Steenlandt

Schoolteam
(invulling zie
website)

Directie
Administratief medewerker
Klasleerkrachten
Zorgcoördinatoren
Zorgjuffen
Turnleerkracht
Kinderverzorgster
ICT-coördinator
Onderhoudspersoneel
Preventieadviseur
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :
8.25 u. – 11.40 u.
13.05 u. – 15.30 u.
Woensdag :
8.25 u. – 12.00 u.

-

Schooluren

Te laat komen kan
niet
Voor- en
naschoolse opvang

Voorschools :
7.00 u. – 8.00 u.
Naschools :
16.00 u. – 18.00 u.
Voor deze opvang wordt €0.75 per begonnen half
uur verrekend via een tweemaandelijks factuur.
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Middagpauze

11.40 u. – 13.05 u.
Per refterbeurt wordt € 0,50 verrekend via een
tweemaandelijks factuur.

Vakanties
(juiste data zie
website)

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Zomervakantie

Vrije dagen
(juiste data zie
website)

2 facultatieve dagen
Wapenstilstand
Dag van de arbeid
Hemelvaart + vrijdag
Pinkstermaandag

Studiedagen
(juiste data zie
website)
Huistaak

2 dagen + 1 dag (2019-2020)

Agenda

De frequentie en de hoeveelheid huiswerk is
afhankelijk van klas tot klas.
De opdrachten zijn een vervolg van hetgeen in de
klas behandeld werd of een inoefening ervan.
Ook het zelf opzoeken en selecteren van
informatie hoort bij deze taken.
Huistaken en lessen worden in het agenda
genoteerd op de datum waarop ze klaar moeten
zijn.

Rapport

Het rapport is een weerspiegeling van de
vorderingen van uw kind op school. Het geeft ook
een beeld van de houding en de inzet.
Het is een evaluatie-instrument om bij te sturen
en vooruitgang te kunnen maken.

Sport op school
Lichamelijke
opvoeding

Kleding :
Rood T-shirt met logo van de school
Blauw turnbroekje
Turnpantoffels

Sport op school
Zwemmen

Vanaf het derde leerjaar.
Voor het zesde leerjaar zijn de zwemlessen
gratis, voor de andere klassen wordt een bijdrage
gevraagd.
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Samenwerking
Ouderraad

*
*

Schoolraad

*
*

Oudercontacten

Centrum voor
Leerlingbegeleiding

Samengesteld uit een afvaardiging van de
ouders.
Organiseert en werkt mee aan allerlei
activiteiten op school.
Samengesteld uit leden van het
schoolbestuur, personeel, ouderraad en de
lokale gemeenschap.
Heeft inspraak en adviesbevoegdheid over het
dagelijks schoolgebeuren.

Bij het begin van het schooljaar is er in elke klas
een infoavond. De klastitularis geeft duiding bij
het programma en de dagelijkse werking.
Daarnaast zijn er ook nog de volgende individuele
oudercontacten :
Kleuterschool
Februari : voor alle kleuters
Juni : voor alle kleuters
Lagere school
Oktober : oudercontact voor kinderen aan wie we
extra aandacht besteden.
December : voor alle leerlingen
Juni : voor alle leerlingen
CLB “Het Kompas”
Vijfhoek 1
2800 Mechelen
015 / 41 89 11
mechelen@clb-net.be
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