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Welkom op onze basisschool! 

Beste ouder(s)/verzorger(s) 

In deze brochure vind je praktische info voor schooljaar 2022-2023. 

We zijn blij dat je de weg naar onze school hebt gevonden en (opnieuw) het vertrouwen 

geeft aan het team van ‘de Vlinder’ om met jouw kind op weg te mogen gaan. 

We trachten dagelijks onze ambitie te realiseren om een fijne, warme en zorgzame 

school te zijn, waar kwaliteitsvol onderwijs geboden wordt.   

Je bent altijd van harte welkom! 

 

Beste leerling 

Wat fijn dat we je mogen verwelkomen in onze school.  Je maakt deel uit van onze 

schoolfamilie, jij bent een deel van ‘de Vlinder’.  We hopen dat je op onze school verder 

kan uitgroeien tot een prachtige vlinder die klaar is om de wereld om zich heen verder te 

verkennen.  Samen gaan we die uitdaging aan, want op de vlinder sta je er nooit alleen 

voor! 

 

de directeur en het schoolteam 

 



 

 

 

Terug naar overzicht 
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Terug naar overzicht 

1. Wie zijn wij? 

Onze school is een basisschool. Ze omvat een kleuterafdeling en een lagere afdeling. 
In de basisschool wordt de basis gelegd voor het voortgezet onderwijs. In onze school 
worden de basisvaardigheden verder ontwikkeld of aangeleerd: luisteren en spreken, 
lezen, schrijven, rekenen, waarnemen, denken, ordenen van opgedane kennis, zingen, 
musiceren, tekenen, schilderen, voordragen, dramatiseren, bewegen, 
handvaardigheidstechnieken,... 
Daarnaast krijgen de leerlingen ook wereldoriëntatie. De leerlingen van het vijfde en het 
zesde leerjaar maken eveneens kennis met Frans als tweede taal. 
Ten slotte, en niet in het minst, staan wij in voor de leergebiedoverschrijdende 
vaardigheden, zoals leren leren, sociale vaardigheden enz. 
De basisschool is de eerste en belangrijkste school, voor de kinderen in het algemeen en 
voor ieder kind in het bijzonder. 
 
Vrije basisschool de Vlinder 
Molenbaan 1 bus 1 | 2387 Baarle-Hertog 
+31 (0)14 69 92 43 | info@vbsdevlinder.kobart.be | www.vbsdevlinder.be 
 
De directeur is aangeduid door het schoolbestuur en eindverantwoordelijk voor de 
werking van de school: organisatorisch, pedagogisch en administratief. 

Wim Van den Heuvel  
per adres: Molenbaan 1 bus 1 |  2387 Baarle-Hertog                                        
+31 (0)14 69 92 43 | directie@vbsdevlinder.kobart.be  
 
Samen met de directeur, draagt het personeel het opvoedings- en vormingsproject in de 
school. De samenstelling van het schoolteam vind je terug op onze website. 
https://www.vbsdevlinder.be/team/ 

 

Terug naar overzicht 

2. Schoolbestuur 

Onze school is een vrije katholieke school met als schoolbestuur: 

KOBArT vzw (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen regio Turnhout) 
Nooitrust 4 | 2390 Malle  
 +32 (0)3 304 91 00 | info@kobart.be | www.kobart.be 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is 
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Het schoolbestuur schept de 
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 
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Terug naar overzicht 

3. Scholengemeenschap 

Caleidoscoop 
per adres: vbs de Negensprong | Dorp 2 | 2382 Poppel 
+32 (0)14 65 56 57 | directie@denegensprong.be 
 
Deze scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden, 
overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen, en binnen 
het kader van de afgesloten overeenkomst tussen de betrokken schoolbesturen. 
 
De volgende scholen maken deel uit van onze scholengemeenschap: 
 
Vrije Basisschool ‘St.-Victor, Begijnendreef 27, 2300 Turnhout 
Vrije Basisschool ‘St.-Victor’, Kasteeldreef 2, 2300 Turnhout  
Vrije Basisschool ‘De Negensprong’, Dorp 2, 2382 Poppel  
Vrije Basisschool ‘De Vlinder’, Molenbaan 1 bus 1, 2387 Baarle-Hertog  
Vrije Basisschool ‘De Horizon’, Zondereigen 57, 2387 Baarle-Hertog 
Vrije Basisschool ‘’t Spoor’, Bredaseweg 52, 2381 Ravels  

 

Terug naar overzicht 

4. Plaatselijk comité   

Het Plaatselijk Comité: 

Het Plaatselijk Comité is verbonden aan één school of aan een groep van scholen. Het 
Plaatselijk Comité bouwt een netwerk uit rond de school en is een reële ondersteuning 
voor de directie met uitgewerkte adviezen en inbreng van professionele ervaring.  

Het Plaatselijk Comité promoot de school in de lokale samenleving en vertegenwoordigt 
de school in lokale raden en participatieorganen. Samenstelling: minimum drie leden 

•De leden zijn geen personeelslid en ook geen echtgenoot/partner van een 
personeelslid van de school of de scholengroep; 

•De leden van het Plaatselijk Comité kiezen een voorzitter;  

•De leden van het Plaatselijk Comité worden na overleg met de directeur 
aangesteld door het schoolbestuur. 

Het schoolbestuur geeft bepaalde opdrachten door aan het Plaatselijk Comité waarin zij 
haar vertegenwoordigers aanduidt. 
Enkele van die opdrachten zijn: 
- de bewaking van de schoolvisie; 
- de controle op de aanwending van de werkingsmiddelen; 
- advies geven bij de aanwerving van personeelsleden voor langere duur; 
- advies geven bij bouwprojecten; 
- …  
 
 
 



 

 6 van 12  

Samenstelling: 

Naam Functie 

Gerard Bezem voorzitter-Secretaris 
E.H. Jan Braspenning lid 
Philip Loots lid 
Wim Van den Heuvel lid 

 

 

Terug naar overzicht 

5. Schooluren – speeltijden - middagpauze 

Schooluren: 
De leerlingen zijn ’s morgens vanaf 08.25 uur en ’s middags vanaf 13.00 uur 
welkom op de speelplaats. Vanaf dan is toezicht voorzien. De lessen beginnen om 
08.40 uur en om 13.15 uur. ‘s Middags eindigen de lessen om 12.15 uur en ‘s namiddags 
om 15.10 uur. De woensdagnamiddag is vrij. Te laat komen, vroegtijdig of tussentijds de 
school verlaten, is principieel niet toegelaten. 
De speeltijd in de voormiddag loopt van 10.20 tot 10. 35 uur. In de namiddag is het 
speeltijd van 14.05 tot 14.20 uur. 
 

activiteit maandag -  dinsdag - donderdag -  vrijdag woensdag 
   
speeltijd 08.25 u. - 08.40 u. 08.25 u. - 08.40 u. 
lessen 08.40 u. - 10.20 u. 08.40 u. - 10.20 u. 
speeltijd 10.20 u. - 10.35 u. 10.20 u. - 10.35 u. 
lessen 10.35 u. – 12.15 u. 10.35 u. – 12.15 u. 
   
middagpauze 12.15 u. – 13.15 u.  
   
lessen 13.15 u. - 14.05 u. vrij 
speeltijd 14.05 u. - 14.20 u.  
lessen 14.20 u. - 15.10 u.  

 

Praktische afspraken: 

Voor of na de speeltijden wordt in de klas gratis kraantjeswater aangeboden.  

De kinderen van de lagere school eten in de refter hun lunchpakket op. Kraantjeswater 
wordt tijdens middag gratis ter beschikking gesteld. Melk en bruiswater worden te koop 
aangeboden. De afrekening gebeurt via de schoolrekening. Het meebrengen van drank 
van thuis is niet toegestaan. 

Voorzie de boterhammendoos duidelijk van de naam van je kind. 

Gelieve de kinderen geen snoep mee te geven. Een gezond tussendoortje tijdens de 
speeltijden of een nagerechtje bij het middagmaal mag natuurlijk wel: een koek, een 
yoghurt, een appel, een mandarijntje, een banaan,… (geen sinaasappel bij de kleuters). 
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We vragen dat al onze kinderen, zowel kleuters als de leerlingen van de lagere school, op 
woensdag fruit als tussendoortje mee naar school brengen. 

Woensdag.. “Enkel fruit mag”-dag 

Geef het tussendoortje (fruit, “blote” koek) mee in een afsluitbaar doosje. Zo leveren we 
samen een bijdrage aan het verminderen van de afvalberg. Zorg dat het afsluitbare 
doosje heel duidelijk voorzien is van de naam van je kind. 

 

Terug naar overzicht 

6. Opvang  

FERM Kinderopvang Baarle-Hertog organiseert opvang voor en na schooltijd, op 
woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties voor schoolgaande 
kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met het 6e leerjaar, woonachtig in Baarle-Hertog of 
ingeschreven in onze school. FERM Baarle-Hertog maakt deel uit van FERM Kinderopvang 
die in verschillende gemeenten in Vlaanderen kinderopvang verzorgt. 

Contactgegevens  
plaatselijke verantwoordelijke: Ilke Salaerts 
Ferm Kinderopvang Baarle-Hertog | Molenbaan 1 bus 2 | 2387 Baarle-Hertog 
+31 (0)14 69 03 64 
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Terug naar overzicht 

7. Vrije dagen 

van vrijdag 1 juli 2022 tot en met dinsdag 

woensdag 31 augustus 2022 
Zomervakantie 

eerste trimester  

woensdag 28 september 2022 Plaatselijke verlofdag 

woensdag 5 oktober 2022 Pedagogische studiedag kleuter + lager 

van maandag 31 oktober tot en met 

zondag 6 november 2022 
Herfstvakantie 

vrijdag 11 november 2022 Wapenstilstand 

dinsdag 6 december 2022 Plaatselijke verlofdag 

van maandag 26 december 2022 tot en 

met zondag 8 januari 2023 
Kerstvakantie 

tweede trimester  

woensdag 25 januari 2023 Pedagogische studiedag kleuter + lager 

woensdag 1 februari 2023 Plaatselijke verlofdag 

van maandag 20 februari tot en met 

zondag 26 februari 2023 
Krokusvakantie 

van maandag 3 april tot en met zondag 16 

april 2023 
Paasvakantie 

derde trimester  

maandag 1 mei 2023 Dag van de Arbeid 

donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag 

vrijdag 19 mei 2023 Brugdag 

maandag 29 mei 2023 Pinkstermaandag 

woensdag 7 juni 2023 Pedagogische studiedag kleuter + lager 

vrijdag 30 juni 2023 

ophalen kinderen om 10.30 u, 

gelegenheid om de klasjuf te spreken 

tot 12 u. 

van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 

31 augustus 2023 
Zomervakantie 
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Terug naar overzicht 

8. Zwembeurten 

les datum leerjaar opmerkingen 

1 09/09/2022 2A + 2B  

2 16/09/2022 1A + 1B  

3 23/09/2022 3A + 3B  

4 30/09/2022 2A + 2B  

5 07/10/2022 1A + 1B  

6 14/10/2022 3A + 3B  

7 21/10/2022 2A + 2B  

8 28/10/2022 1A + 1B  

 04/11/2022  herfstvakantie (31/10-6/11) 

 11/11/2022  Wapenstilstand 

9 18/11/2022 3A + 3B  

10 25/11/2022 2A + 2B  

11 02/12/2022 1A + 1B  

12 09/12/2022 3A + 3B  

13 16/12/2022 2A + 2B  

14 23/12/2022 1A + 1B  

   kerstvakantie (26/12 – 8/1) 

15 13/01/2023 1A + 1B  

16 20/01/2023 1A + 1B  

17 27/01/2023 1A + 1B open les 

18 03/02/2023 1A + 1B zwemmen met kleding 

19 10/02/2023 1A + 1B eventueel diplomazwemmen 

 17/02/2023  carnaval op school 

 24/02/2023  krokusvakantie 20/2 – 26/2 

20 03/03/2023 2A + 2B  

21 10/03/2023 2A + 2B  

22 17/03/2023 2A + 2B open les 

23 24/03/2023 2A + 2B zwemmen met kleding 

24 31/03/2023 2A + 2B eventueel diplomazwemmen 

   Paasvakantie 3 / 4- 16/4 

25 21/04/2023 3A + 3B  

26 28/04/2023 3A + 3B  

27 05/05/2023 3A + 3B  

28 12/05/2023 3A + 3B open les 

 19/05/2023  brugdag 19/5 

29 26/05/2023 3A + 3B zwemmen met kleding 

30 02/06/2023 3A + 3B eventueel diplomazwemmen 

31 09/06/2023 4A +4B pretbad 

32 16/06/2023 5A +5B pretbad 

33 23/06/2023 6A +6B pretbad 
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Terug naar overzicht 

9. CLB 

 

Vrij CLB Kempen begeleidt in het arrondissement Turnhout vrije, gemeentelijke en 
stedelijke scholen  
in het basisonderwijs en het secundair onderwijs, gewoon en buitengewoon onderwijs. 
Vrij CLB Kempen begeleidt ook centra voor deeltijds leren 
 
Openingsuren: 

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
16.30 uur. Elke donderdag tot 17.30 uur.  Je kunt met de onthaalmedewerker 
van jouw school ook telefonisch of via mail een afspraak maken voor andere 
gespreksuren. Je vindt hun naam terug op onze website: www.vrijclb.be/zoek-
jouw-clb. 

 
Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en 
paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerst- en paasvakantie). 
Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor 
een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen. 
 
Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem chatgesprek (clbchat.be) 
Op maandag, dinsdag, donderdag (17u-21u) en woensdag (14u-21u)  
 
Contact: 
Vrij CLB Kempen| vestiging Hoogstraten 
Gravin Elilsabethlaan 2 | 2320 Hoogstraten 
+32 (0)3 314 39 70 | hoogstraten@vclb-kempen.be 
Contactpersoon: Bieke Struyven, bieke.struyven@vclb-kempen.be 
Vestigingscoördinator: Greet Vorsselmans 
 
Uitgebreide info over het CLB de vbs de Vlinder begeleidt, vind je ook op de website van 
de school: https://www.vbsdevlinder.be/clb/ 

 

 

 

 

Terug naar overzicht 
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10.Communicatie 

Ouders en school zijn beiden belangrijk: de ouders als opvoeders van nature, de school 
als instelling voor onderwijs en opvoeding. 

Omdat ouders en school het kind samen opvoeden, is overleg en inspraak nodig. Deze 
samenwerking tussen ouders en school steunt op wederzijds respect en vertrouwen in 
elkaars goede bedoelingen. 

Toch blijven ouders de eerste en de belangrijkste verantwoordelijken voor de opvoeding 
van hun kinderen. 

Ouders kunnen op allerlei niveaus en in vele vormen actief betrokken zijn bij het 
schoolgebeuren: 

 ouders kunnen zichzelf spontaan aanmelden of ze kunnen door de school worden 
gevraagd hand- en spandiensten te verlenen; 

 ouders kunnen ook in en buiten de klas allerlei activiteiten ondersteunen, b.v. ouders 
die het schoolblad samenstellen, leesouders, knutselouders,...; 

 medezeggenschap door lidmaatschap van het oudercomité en/of de participatieraad; 
 … 
 

Infobrieven: Informatieve nieuwsbrieven worden regelmatig met uw kind meegegeven. 
Directie en leerkrachten maken van dit medium gebruik om organisatorische 
onderwerpen, aankondigingen en inhoudelijke toelichtingen bekend te maken 

Prikbord:  Elke week worden de activiteiten van de volgende week meegedeeld en kort 
toegelicht. Zo krijgt iedereen een brede kijk op wat er in de school gebeurt. Een link naar 
Het Prikbord kan u vinden op de app ‘Klasbord – Algemene schoolinfo’ en kan u tevens 
raadplegen op de website van de school. 

App ‘Klasbord’: Via de app ‘Klasbord’ houden we ouders op een leuke, directe en veilige 
manier op de hoogte van het klas- en schoolgebeuren. 

Informele contacten: Informele contacten tussen ouders en school moedigen we 
uitdrukkelijk aan. Ouders kunnen zelf initiatief nemen tot formeel overleg met de 
klastitularis. Na afspraak kan men zeker bij de leerkracht terecht om over zoon of 
dochter bij te praten. 

Infoavonden: In het begin van elk schooljaar worden per klas infoavonden 
georganiseerd voor de ouders/verzorgers. Op zo’n avond wordt, behalve aan het 
kennismaken met de leerkracht en de school, ook aandacht besteed aan de manier van 
werken in de klas. 

In de loop van het schooljaar kunnen ouders of een deel van de ouders (bv. de ouders 
van de zesdeklassers) uitgenodigd worden voor een bijkomende informatieve 
bijeenkomst. Bepaalde ontwikkelingen binnen onze samenleving of op school en vragen 
of bedenkingen van ouders kunnen aanleiding geven tot het bieden van voorlichting. 
Enkele onderwerpen die mogelijk aan bod kunnen komen op een infoavond: studie- en 
beroepsoriëntering; pesten; gezonde voeding; … . 

Oudercontact: Op een oudercontact worden de ouders van al de kinderen van een 
bepaalde klas uitgenodigd voor een individueel gesprek met de klastitularis. In het 
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gesprek komen werkhouding en gedrag ter sprake. Ook worden schoolvorderingen en 
klassewerk van het kind besproken. Eventueel worden concrete werkafspraken gemaakt. 

Rapportbespreking: De rapportbesprekingen zijn enkel bedoeld voor de ouders van de 
leerlingen van de lagere school. Wanneer een rapportbespreking wenselijk wordt geacht 
voor een bepaalde leerling en er is in die periode in de betrokken klas geen ouderavond 
gepland, worden de betrokken ouders schriftelijk uitgenodigd voor een 
rapportbespreking. 

Op onze website vind je de tekst over ons communicatiebeleid terug: 

https://www.vbsdevlinder.be/wp-content/uploads/2021/05/Communicatiebeleid-vbs-de-
Vlinder.pdf 

 

Terug naar overzicht 

11.Vragen 

Met vragen kan je steeds terecht bij: 

de directeur: directie@vbsdevlinder.kobart.be 

beleidsondersteuning: ilse.sas@vbsdevlinder.be 

administratie: info@vbsdevlinder.kobart.be 

zorgcoördinator: maartje.vantilborg@vbsdevlinder.be 

een leerkracht: het mailadres van de personeelsleden bestaat uit de voornaam en de 

achternaam, gescheiden door een punt: voornaam.naam@vbsdevlinder.be 

 

Terug naar overzicht 


