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Directeur 

 
 
Elien Ooms 
 
directeur@bsdelinde.net 
 
 
 

Administratie 

 
Ilse Huysmans 
 
administratie@bsdelinde.net 
 
03/897 98 16 
 
 

Kleuters 

 
K1-Kabouters & Dwergen   Lien Van Breedam/Inge Struyf 
  
K2-Aapjes   Inge Cooreman 
 
K3-Reuzen   Myriam Hofmans/Inge Struyf 
 
Kinderzorg   Sandra Polspoel/Kim De Boeck 
 

Eerste graad    

 
L1A Hanne De Keersmaeker 
  
L2A Isabel Rockelé  
 
Zorgjuf Doenja Izeboud                                                             
                                

Tweede graad   

 
L3A                                                                   Steffi Boeykens 
 
L4A  Anuschka Buysse 
 
Zorgjuf Lara Stevens 
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Derde graad 

 
L5A Davy Marchand 
 
L6A  Kelly Vanhorenbeeck 
 
Zorgjuf Ekaterina Kommatas 
 
 

Zorgcoördinator   

 
Leen Verheyden 
E-mail: zorgcoordinator@bsdelinde.net 
 
 

Lichamelijke opvoeding  

 
Dorothea Vermeir  
 

Levensbeschouwelijke vakken 

 
Rooms-katholieke godsdienst Kitty De Loose 
 
Islamitische godsdienst Seyma Bolat 
 
Niet-confessionele zedenleer Evert Hauchecorne 
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Begin en einde van de lessen. 

 
Maandag:     09u00 – 12u10 13u10 –  15u55 

Dinsdag, donderdag en vrijdag:  09u00 – 12u10 13u10 – 15u30 

     Woensdag:    09u00 – 12u10 

 
 
 

Naschoolse opvang en Studio De Linde 

 

• Voorschoolse opvang: alle schooldagen zijn onze leerlingen welkom in de Studio vanaf 
kwart voor acht.    

• Naschoolse opvang: alle dagen tot 16u45, behalve woensdag. Dan kan je in de Studio 
terecht tot 13u00. 

• NIEUW: huiswerkklas: iedere dinsdag en donderdag van 15u45 tot 16u45 (zelfde tarief 
als de Studio) 

  Afspraken:   

• Om gebruik te maken van de Studio (De Linde) betaal je 1,50€ per begonnen half uur. 
(Enkel voor kinderen die geen gebruik maken van de schoolbus). Maandelijks krijg je hier 
een afrekening van. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.  

• Bij te laat je kind(eren) afhalen zonder tijdig te verwittigen wordt er een boete van €5 
aangerekend op de volgende factuur. 

• De ontvangen factuur dient binnen de maand betaald worden. Bij niet betalen kan je 
gezin niet langer gebruik maken van de opvang tot de rekening voldaan is. 

• Je ontvangt een fiscaal attest. 
• NIEUW: bij het afzetten en ophalen van je kind(eren) wordt het uur in de map 

genoteerd en teken je als ouder of als leerling af.     
• Juf Saskia/juf Vicky zijn bereikbaar op 03/987.98.15 Dit nummer is enkel bereikbaar 

tijdens de openingstijden van de studio.  

• Heb je vragen over de facturatie van de Studio kan je per mail terecht bij juf Ilse via 

Smartschool. 

Voor vroegere en latere opvang werken we samen met ’t Pagadderke. Hiervoor moet u een 

inschrijving doen via de jeugddienst van Bornem: 03/890.69.47 pagadderke@bornem.be 
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Schoolvervoer 

 

De leerlingen kunnen gebruik maken van de schoolbus om het traject tussen de woonplaats 
en de school af te leggen. Je kan enkel gebruik maken van de schoolbus wanneer je binnen de 
gemeente Bornem woont. 

Voor een heel schooljaar betaal je: 

• voor het eerste kind: €215 
• voor het tweede kind betaal je €172 
• vanaf het derde kind betaal je €55 
• kleuters betalen €50. Dit bedrag is jaarlijks te betalen of 5 euro per maand.  

Je kan voor de leerlingen van de lagere school ook maandelijks betalen.  
Dan betaal je: 

• voor het oudste kind: €21,50 
• voor het tweede kind: €17,20 
• vanaf het derde kind: €5,50 

Je kan ook per rit betalen. Dit komt op €1,6 per rit. Het aantal ritten wordt maandelijks 

afgerekend.  

Je dient wel de week vooraf te verwittigen op welke dag uw kind gebruik zal maken van de 

schoolbus. 

 

Voor dringende gevallen kan de busbegeleidster Saskia of Vicky gebeld 

worden op 0468/16 08 73 

 

 
 

Communicatie 

 

• Om snel en duidelijk te kunnen communiceren, gebruiken we  
Smartschool. 
Dit is toegankelijk via volgend adres op het internet 
https://delinde-rvl.smartschool.be (opgelet niet via internet explorer) 

 
Via de directeur krijg je hiertoe toegang. Je meldt je aan met: 
voornaam.familienaam (van je kind) 
Je wachtwoord krijg je per brief. 

 

• Controleer dagelijks de schoolagenda van je kind van de lagere school. Je kleuter heeft 
iedere dag een heen-en-weerschriftje in de boekentas 
 

 
 

https://delinde-rvl.smartschool.be/


7 

 

Middagmaal 

 

• Kleuters kunnen hun boterhammetjes eten in de refter. De volledige lunch wordt 

meegebracht in een broodtrommel. Er worden enkel nog kannen met water aangeboden 

in de Kindertuin.  

 

• Leerlingen van de lagere school eten in de refter aan de turnzaal. Boterhammetjes 

worden meegenomen in een brooddoos. Om te drinken nemen ze een drinkbus met 

water mee van thuis. Er worden geen andere dranken toegelaten. 

 

• Vanaf dit schooljaar betaal je als ouder €1 per middagpauze. Hiervoor krijg je een fiscaal 

attest. 

 

• Verwittig de klasleerkracht als je kind per uitzondering naar huis gaat eten.  

Dan hoeven we ons niet ongerust te maken. 

 
 

Afwezig of ziek 

      

• Is uw kind ziek? Bel dan even naar school. 03/ 897 98 16 of stuur een smartschool-

bericht naar de klasleerkracht. 

 

• Voor de derde kleuterklas: zij moeten voldoende aanwezig zijn om een goede 

overstap te maken naar het eerste leerjaar 

 

• Voor de lagere school: je mag 4x zelf een briefje schrijven wegens ziekte. Je kind mag 

maximum drie aansluitende dagen afwezig zijn. Opgelet weekend telt mee. 

 

• Meer dagen of je briefjes zijn op = doktersattest 
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4lademodel + herstelmuur 

 

Doel van de herstelmuur: 

• om kleine conflicten op de speelplaats uit te praten 
 

• om leerlingen te leren zelfstandig conflicten op te lossen zonder inmenging van leerkracht 
 

• een herstelmuur wordt niet gebruikt bij conflicten die steeds opnieuw gebeuren 
 

Voorbeeld van een herstelmuur: 

 

 

Doel van het 4 lademodel: 

• een eenvoudig kader -creëren dat duidelijk is en waarin iedereen zich kan vinden, 
 

• een consequente aanpak van overtredingen mogelijk maken die door alle betrokkenen 
als rechtvaardig wordt ervaren,  

 

• voldoende ruimte geven voor een individuele aanpak, 
 

• gewenst gedrag aanleren en aanmoedigen, 
 

• erkennen dat fouten maken bij het leven hoort 
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Gedrag + gevolg per lade: 

LADE GESTELD GEDRAG GEVOLG 

Lade 1: 

ERNSTIG - ZWAAR 

Eénmalig 

Straf als signaal 

- verbaal of fysiek geweld 

- geen respect naar 

leerkrachten / andere 

leerlingen 

- materiele schade 

- weglopen 

- pesten 

- diefstal 

- reflectietaak bij zorgleerkracht / 
beleidsondersteuner / directie 

- ouders worden telefonisch of een bericht via 
Smartschool gecontacteerd 

- twee kleine speeltijden ter reflectie bij diegene 
die de sanctie opvolgt 

- aan de hand van de herstelmuur het goed maken  

Lade 2: 

NIET ERNSTIG - 
STOREND 

Eénmalig 

Krediet 
geven/waarschuwen 

- te laat komen 

- de les storen 

- onbeleefd zijn 

- niet meewerken 

- niet in orde zijn met 
huiswerk / meebrengen 
van materialen 

- de klasleerkracht herhaalt de afspraak  

- er wordt op dit moment geen sanctie aan 
gekoppeld 

- het niet in orde zijn wordt aangeduid op de kaart 
in de agenda van de leerling 

Lade 3: 

NIET ERNSTIG - 
STOREND 

Frequent 

Gewenst gedrag 
trainen 

- frequent te laat komen 

- de lessen regelmatig 
storen / niet luisteren 
naar opdrachten 

- frequent onbeleefd zijn 

- niet in orde zijn met 
huiswerk/ meebrengen 
van materialen 

- gedragskaart / beloningssysteem op maat van de 
leerling uitgewerkt door het zorgteam 

- verwijderen uit de klas bij storend gedrag 

- ouders worden uitgenodigd door het zorgteam 
om de gedragskaart samen te bespreken en op te 
volgen 

Lade 4: 

ERNSTIG - ZWAAR 

Frequent 

Herstelgericht 
werken 

- verbaal geweld 

- geen respect naar 
leerkrachten / andere 
leerlingen 

- fysiek geweld 

- materiële schade 

- pesten 

- weglopen 

- diefstal 

 

- zoco of directeur belt ouders op voor een 
gesprek, al dan niet met aanwezigheid van de 
leerling 

- opstellen van een volgkaart/conflictdagboek met 
vermelding van sancties, deze worden 
ondertekend door de school, de ouders en de 
betrokken leerling 

- materiële schade wordt vergoed door diegene die 
opzettelijk de schade heeft toegebracht 

- wanneer de veiligheid niet kan worden 
gegarandeerd, bijvoorbeeld door het weglopen van 
het schooldomein, zal de leerling gedurende een 
afgesproken periode niet kunnen deelnemen aan 
buitenschoolse uitstappen.  
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Vrije dagen en belangrijke data 

 
Leerlingen zijn vrij van school tijdens de volgende schoolvakanties:  

• Herfstvakantie: van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2022 
• Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 
• Kerstvakantie: van zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari 2023 
• Krokusvakantie: van zaterdag 18 februari tot en met zondag 26 februari 2023 
• Paasvakantie: van zaterdag 1 april tot en met maandag 16 april 2023 
• Feest van de arbeid: maandag 1 mei 2023 
• Hemelvaartsweekeinde: van donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei 2023 
• Pinksterweekeinde: van zaterdag 27 mei tot en met maandag 29 mei 2023 

Leerlingen zijn vrij van school tijdens volgende facultatieve verlofdagen: 

• woensdag 5 oktober 2022 
• vrijdag 27 januari 2023  
• woensdag 17 mei 2023 

Leerlingen zijn vrij tijdens volgende pedagogische studiedagen:  

• woensdag 21 september 2022  
• woensdag 23 november 2022  
• woensdag 15 maart 2023  

 

Belangrijke data 
• Maandag 5 september: klasvergadering 

• Vrijdag 16 september: strapdag 

• Zaterdag 24 september: schoolfeest 

• Dinsdag 25 oktober: oudercontact LS 

• Vrijdag 16 december: wintermarkt 

• Dinsdag 20 december: oudercontact 

• Zaterdag 11 februari: ontbijt + open 

campusdag 

• Vrijdag 24 maart: musical 

• Dinsdag 28 maart: oudercontact lagere 

school 

• Vrijdag 5 mei: kinderfuif 

• Maandag 15 mei: sportdag lagere school 

• Dinsdag 27 juni: oudercontact 

• Donderdag 29 juni: proclamatie K3 en L6 

• Vrijdag 30 juni: laatste schooldag (school 

is uit om 12u10) 

 


