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Beste ouders, 

beste jongens en meisjes  

          

Van harte welkom in basisschool Immaculata Brugge. In deze brochure vind je de 

praktische informatie over onze school. 

 

We hopen dat je je heel vlug thuis voelt. Alle gedreven teamleden bouwen samen aan 

een verrijkende schoolomgeving en zullen er alvast alles aan doen om je met veel 

warmte te omringen. Je krijgt alle kansen om je verder optimaal te ontplooien. 

We willen er in de eerste plaats voor zorgen dat je je goed voelt op school.   

 

Zo hebben we aandacht voor een gezond evenwicht tussen cognitieve, motorische, 

sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. 

We doen dit samen vanuit onze schoolvisie ‘ZING VECHT HUIL BID LACH WERK EN 

BEWONDER niet zonder ons…’.  Schoolmaken doen we samen. 

 

 

Je bent van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Namens alle teamleden  

 

Mathieu Vandevoorde, directeur 

mathieu.vandevoorde@basisschoolimmaculata.be 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mathieu.vandevoorde@basisschoolimmaculata.be
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SCHOOLVISIE 

We zijn een school die wil zingen, die het creatieve in zijn vele vormen wil aan bod brengen. 

Kunstbeschouwing maar ook zelf creëren en creatief denken. In de vele activiteiten en projecten 
willen we, met aandacht voor leeftijd en mogelijkheden, de leerlingen aanspreken om zich te uiten, 
om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zodat ook hier elk vogeltje kan zingen zoals het 
gebekt is. 
 
We willen dat leerlingen vechten, dat ze weerbaar worden en kunnen opkomen voor zichzelf en 

voor anderen. We vinden het belangrijk dat jonge mensen zich kunnen engageren, doorbijten en 
volhouden.  
We maken kinderen warm om zich in te zetten voor sociale projecten en acties. We willen hen 
leren samen de strijd aan te gaan tegen de mentaliteit van ‘elk voor zich’. 
 
Bij ons moet ook ruimte zijn om te huilen. In een school met een groot hart willen we kinderen 
leren omgaan met hun emoties en die van anderen, met klein en groot verdriet, met pijn en 

machteloosheid, met mislukking en tegenslag. We hopen dat ze ontroerd kunnen worden door 

mooie ervaringen en ontmoetingen, door warme vriendschappen. 
 
In onze school maken we tijd om te bidden, omdat we ons diep verbonden willen voelen met het 
mysterie van het leven dat we God noemen. We maken er werk van om kinderen en jongeren 
inspiratie te laten opdoen om iets van hun eigen leven en dat van anderen te maken. Een 
eigentijdse en frisse beleving in verbondenheid en in dialoog met elkaar maakt klein en groot 

sterker en de wereld mooier. 
 
In onze school wordt er ook gelachen. We geven kinderen en volwassenen de kans zich thuis te 
voelen en gelukkig te zijn. We kunnen genieten van een fijne humor die rust geeft, sterk maakt en 
relativerend werkt. Lachen doet ook denken aan: positief omgaan met elkaar. 
 

Immaculata is een plaats waar kinderen kunnen en moeten werken met respect voor eigen 
kunnen en welbevinden. We leren kinderen ervaren dat werken plezierig kan zijn en dat doorzetten 
niet altijd even gemakkelijk is. De voldoening achteraf is wel des te groter. 
We leren de kinderen ook gemeend respect te hebben voor elkaar en voor de vele volwassenen die 
er werken: gedreven, enthousiaste en professionele leerkrachten en opvoeders, 

secretariaatsmedewerkers en mensen van het onderhoud.  Hun inzet dient als voorbeeld voor de 
kinderen. Het is een waardevol element in de opvoeding. 

 
We willen graag dat de school een plek is waar mensen vol bewondering kunnen staan voor al 
het mooie in de wereld: kinderen leren hier ervaren hoe mooi de natuur is en hoe verrijkend de 
wetenschap, ze tonen bewondering voor elkaars talenten, leren respect opbrengen voor de eigen 
cultuur en voor het “uniek-zijn” van anderen, openen hun ogen door vele ontmoetingen, tot ver 
over de grenzen van deze school of dit land. 
 

Maar… Niet zonder ons… 
De laatste woorden zijn de rode draad doorheen de zeven kernwoorden. Samenwerken is 
zoveel rijker en interessanter. Daarom willen we als directie en team in dialoog gaan met veel 
betrokkenen: binnen het team, met de leerlingen, de ouders, externe begeleiders, het 
schoolbestuur, de scholengroep, de lokale gemeenschap, vele externe organisaties,… 
 
 
 
 



4 

 

PRAKTISCHE GIDS 

Hoe kan je ons bereiken?        5 

Wanneer komt jouw kind naar school?      5 

Hoe kan je jouw kind volgen?        6  

Wat betekent ‘een gezonde school’ voor ons?     7 

Wat betekent ‘een veilige school’ voor ons?      8 

Wat als jouw kind op school blijft eten?      9 

Kan jouw peuter of eerste kleuter slapen over de middag?    9 

Welke naschoolse activiteiten organiseren we?     9 

Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd?    10 

Wat betaal je als ouder?        10 

Schoolkalender 2022– 2023        11 

 

 

 
 
 

 



5 

 

Hoe kan je ons bereiken? 
 
Basisschool Sint-Lodewijkscollege, afdeling Immaculata, is een gemengde katholieke basisschool 
met een kleuter- en een lagere afdeling. 
Het schoolbestuur is VZW Sint-Lodewijk Brugge, de eigenlijke organisator van de school.  Zij is 
verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop 
van het onderwijs. 
Voorzitter: P. Van Den Berghe, G. Davidstraat 46/1, 8000 Brugge 

 

 

adres :    

Koningin Astridlaan 4, 8200 Sint-Michiels 

telefoon :  050/404507 (secretariaat)  

e-mail :  info@basisschoolimmaculata.be 

website:  www.basisschoolimmaculata.be 

secretariaat : secretariaat@basisschoolimmaculata.be 

Het secretariaat van de school is open op ma., di., do. 

en vr.: telkens van 08.00 tot 12.00 u. én van 13.00 tot 

17.00 u. Op woensdag enkel van 08.00 tot 12.00 u.  

Over de middag zijn alle deuren en poorten om veiligheidsredenen gesloten van 12u t.e.m. 12.45u.  

Alle teamleden beschikken over een e-mailadres.  Aarzel niet om bij eventuele vragen of 
opmerkingen contact op te nemen met: 
 

• De klasleerkracht   voornaam.naam@basisschoolimmaculata.be    
• Het secretariaat   secretariaat@basisschoolimmaculata.be    

• De zorgcoördinator  annelies.vandewalle@basisschoolimmaculata.be  
• De directeur   mathieu.vandevoorde@basischoolimmaculata.be  

 
Een foto en de contactgegevens van de juffen en meesters, het zorgteam, de opvoeders, de 

secretariaatsmedewerkers en de directeur vind je op de website bij ‘onze school’. 

Wanneer komt jouw kind naar school?     

Ochtendopvang  
Vanaf 07.50 u. is er ochtendopvang op de grote speelplaats van het lager.  Vanaf 08.00 u. wordt je 
kleuter begeleid naar de kleuterspeelplaats.  De leerlingen van de lagere school blijven op de grote 
speelplaats 
 

Dagplanning kleuter en lager 
Voormiddag  08.30 u. - 09.45 u.  Kom je op tijd?   

09.45 u. - 10.00 u.  Speeltijd  
10.00 u. - 11.40 u.  

Middagpauze  11.40 u. - 13.10 u.  Je kan naar huis of op school blijven eten. 

Namiddag  13.10 u. - 14.25 u.   

14.25 u. - 14.40 u.  Speeltijd  
14.40 u. – 15.55 u. (op vrijdag tot 15.10 u.) 
 

 
Avondopvang 
KLEUTER     
Tot 16.10 u. op school, op vrijdag tot 15.25 u. Daarna wordt je kleuter onder begeleiding naar de 

buitenschoolse opvang Kakelbont gebracht.  

mailto:info@basisschoolimmaculata.be
http://www.basisschoolimmaculata.be/
mailto:secretariaat@basisschoolimmaculata.be
mailto:voornaam.naam@basisschoolimmaculata.be
mailto:secretariaat@basisschoolimmaculata.be
mailto:annelies.vandewalle@basisschoolimmaculata.be
mailto:mathieu.vandevoorde@basischoolimmaculata.be
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LAGER 

De info over de avondopvang en studie in het lager lees je bij naschoolse activiteiten. 
 

Hoe kan je jouw kind volgen? 
Eind augustus is er een kennismakingsmoment met de nieuwe juf of meester.  Een uitnodiging 
hiervoor wordt gemaild. 
 
Via het heen- en weermapje (kleuter) en schoolagenda  (lager) geven we ook heel wat 

informatie. 
 
In de peuterklas en de eerste kleuterklas krijgen alle kinderen per thema of per maand een 
brief mee naar huis met daarop wat rond het thema allemaal is uitgewerkt: verhalen, creativiteit, 
godsdienst, jarigen,... 
 

In de liedjes- en versjesmap (kleuter) vind je de aangebrachte liedjes en versjes per thema. 
 

Like en volg ons op: 
Facebook :  www.facebook.com/basisschool.immaculata  
Instagram:  www.instagram.com/basisschool_immaculata/ 
 
Op onze website vind je heel wat info over onze school: 

-bij ‘onze school’ vind je praktische info 
-bij ‘Kiosk’ vind je de jaarkalender, de nieuwsbrieven, de klasbrieven en het menu 
-de foto’s van de vele activiteiten vind je bij ‘beeldgalerij’   
-bij ‘leerlingen’ vind je heel wat oefeningen 
 
P, K, L… 
Op veel brieven en op de jaarkalender op de website zul je deze afkortingen lezen: 

P = peuters 
K = kleuters. K2A staat dus voor tweede kleuterklas A. 
L = lager. L5B staat dus voor 5de leerjaar B 
Zo weet je meteen wat voor jou bestemd is. 
 
In het begin van het schooljaar is er een infoavond per leerjaar. 

 
Twee- of driemaal per jaar word je uitgenodigd op een oudercontact.   
De leerkracht vertelt graag over de ontwikkeling en het welbevinden van jouw kind. 
 
Elke maand krijg je een maandbrief met nieuwtjes over de school. 
 
Jaarlijks is er een schoolfeest. 

 
Oma’s en opa’s kunnen in het kleuter tweejaarlijks naar een grootouderfeest komen. 
 
Af en toe geven we je de kans om deel te nemen aan een bevraging.  Deze resultaten helpen ons 
onze werking - waar nodig - bij te sturen. 
 
Heb je vragen of zorgen?  Dan kun je altijd terecht bij de leerkracht, de 

secretariaatsmedewerkers, de directeur, de beleidsmedewerker, de zorgcoördinator, de 
CLB-medewerkers,…  Hun gegevens vind je op de website bij ‘onze school’ ->  ‘HET TEAM’ 
 

 

 

 

 
 
 

http://www.facebook.com/basisschool.immaculata
https://www.instagram.com/basisschool_immaculata/
https://www.instagram.com/basisschool_immaculata/
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Wat betekent ‘een gezonde school’ voor ons?  
Elke voormiddag = fruit- en groentemoment op school.  Iedereen brengt een stukje fruit of 

groente mee.  
In de namiddag is een koekje toegelaten. 
Voor de kleuters is het handig als mama of papa het fruit vooraf in stukjes snijdt.   
In de kleuterschool eten we het fruit of het koekje net voor de speeltijd op.   
 
Een herbruikbare drinkfles met water  (met je naam of symbooltje erop) is ook gemakkelijk.   
 

De leerkrachten en de ouderraad dromen van een snoeparme school… ook bij een verjaardag. 
 
 
Dagelijks zijn er bewegingstussendoortjes. 

 
Heerlijk… feest in de klas als jouw kind jarig is: verjaardagsstoel, kroon, lied,… 

Natuurlijk mag je trakteren!  We willen het graag gezond, gezellig en bescheiden houden.  
Daarom dringen we aan om snoep te weren.  Een cake die we samen delen, een spel om samen te 
spelen, een stuk fruit, …  zijn leuke ideeën om de verjaardag in de klas te vieren.  We delen liever 
geen individuele geschenkjes uit in de klas. We vragen ook om de uitnodigingen voor feestjes 
in de privésfeer te verdelen, zodat geen enkel kind zich uitgesloten moet voelen. 
 
De kinderen spelen en ontdekken heel veel in de buitenlucht. We maken vaak gebruik van het 

nabijgelegen park. We zetten ons in voor het milieu en de natuur. 

Zowel in het kleuter als in het lager krijgen de kinderen turnlessen van ervaren sportleerkrachten. 

Vanaf het derde kleuter gaan we op vrijdag zwemmen.  

Zit jouw kind in de 2de of 3de kleuterklas, dan vragen we om turnpantoffels of sportschoenen zonder 
veters, met een witte zool en genaamtekend mee te brengen naar de klas. Die gebruiken we 
tijdens de turnles. Op het kennismakingsmoment kan je in het lager een turntruitje en broekje 
bestellen. De kinderen dragen in het lager sportschoenen tijdens de turnles.  

 
Is jouw kind ziek…? Dan kan je kind nergens beter zijn dan thuis… 
Vanaf 5 jaar heeft jouw kind bij afwezigheid een ziekte- of doktersbriefje nodig. Verwittig de 

leerkracht of het secretariaat bij elke afwezigheid  
(secretariaat@basisschoolimmaculata.be of 050/ 404507). 
Je moet een briefje door de behandelende arts laten ondertekenen en meebrengen voor de 
leerkracht als je kind geneesmiddelen moet nemen. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan je aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. 

Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest met de juiste dosering en 
toedieningswijze. Een MODEL van een dergelijk attest kan je afhalen in het secretariaat of 
downloaden op onze website: www.basisschoolimmaculata.be → knop ‘kiosk’ → knop ‘documenten’ 
 
Een ongelukje op school 
Word je op school ziek of is er een ongelukje gebeurd, dan proberen we altijd direct de ouders te 
verwittigen. Als we je niet kunnen bereiken, gaan we zelf naar een huisarts in de buurt. 

Eventuele papieren voor de verzekering zul je van de secretariaatsmedewerkers krijgen. 
  

Binnen spelen 
Mag je kind tijdelijk niet buiten spelen? Geef dan een briefje af aan de juf of meester waarop ook 
het aantal dagen staat dat je kind binnen moet blijven. 
 

Toiletjes 
Geregeld is er voor alle p/kleuters een toiletbezoek.  Toch is een ‘ongelukje’ vlug gebeurd.  Steek 
reservekledij in een plastiek zakje in de schooltas met de naam van jouw kind erop. 
In het kleuter, eerste en tweede leerjaar hebben we op elk verdiep toiletten. 
Vanaf het vierde leerjaar gebruiken de leerlingen de toiletten op de speelplaats. 

http://www.basisschoolimmaculata.be/
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Leerplicht 
5-jarigen zijn minstens 290 halve lesdagen op school aanwezig. (Een gemiddeld schooljaar telt 
tussen de 320 en 330 halve lesdagen).  

Wat betekent ‘een veilige school’ voor ons?     

Speelplaatsen 
Alle kleuters spelen op de kleuterspeelplaats die speciaal voor hen voorzien is.   
In de lagere school, spelen de kinderen over de middag op de grote speelplaats en tijdens de 

korte speeltijden op één van de drie voorziene speelplaatsen. 
 
Tijdens de speeltijden en op de middag zijn er leerkrachten aanwezig.   
De speeltoestellen op de speelplaats worden geregeld nagekeken door de preventieadviseur en zijn 
voorzien van een keuringsattest. Als je jouw kind komt afhalen in de kleuterafdeling, wacht je op 
de kleuterspeelplaats.  De leerkrachten zorgen ervoor dat alle kinderen veilig bij de ouders 

terecht komen. 
Tijdens de speeltijden zijn alle poorten altijd op slot, zodat de kinderen niet ongezien weg kunnen. 

 
Als je jouw kind van het lager komt afhalen aan de grote speelplaats, wacht je jouw kind op aan de 
gele lijn of aan de poort. 
 
Schooltas 

- Grote  trolley’s lijken aantrekkelijk maar zijn niet handig. 
- Niet te klein: er moet in het kleuter een A5-mapje (heen- en weermapje), reservekledij, ev. een 
brooddoos,… in kunnen.  In het lager moeten er A4-mappen in kunnen. 
 
Naamtekenen 
Let je erop dat alles genaamtekend is a.u.b.?  Gevonden voorwerpen liggen in boxen in de 
kleuterzaal en de grote eetzaal.  

 
Verkeer 
Kom zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school.  Ben je met de wagen, dan kan je 
parkeren op de parking aan het oude gemeentehuis, in de Koningin Astridlaan, de Veldstraat en de 
zijstraten ervan.  Het is vaak veiliger iets verder te parkeren. We zorgen samen voor een veilige 
schoolomgeving. 

De kinderen worden gebracht via de ingangen aan de Koningin Astridlaan en niet via de Veldstraat. 
 
Alle fietsen en steps (kleuter en lager) kan je op de grote speelplaats plaatsen. Gelieve 
veiligheidshalve alle tweewielers te sluiten. 
Wie naar IBO Kakelbont gaat, mag de fiets aan de hand meenemen. 

 
Om de veiligheid te verhogen, is het dragen van een hesje en helm bij uitstappen met de 
fiets in groep steeds verplicht.  De school heeft een aantal helmen in reserve. Het dragen 
van een hesje bij uitstappen in groep is verplicht.  De kinderen krijgen een hesje van de 
school. 

 
Het zebrapad ter hoogte van de fietsenstalling werd vernieuwd en verbreed.  
De wijkagent helpt ons om de veiligheid van jou en jouw kind(eren) tijdens de drukke momenten 
te waarborgen. Volgende zaken worden gecontroleerd: 
 
• Foutparkeren (dubbel parkeren, parkeren op de stoep, parkeren voor de in- en uitrit van de 

garages aan het appartementsgebouw, parkeren voor het zebrapad en een kind op de rijbaan 

laten uitstappen…) kan niet. 
• Correct gebruik van de laad- en loszone (is geen parkeerplaats). Wordt o.a. vrijgehouden voor 

leveringen en busvervoer (zwemmen en uitstappen). 
• Naast de laad- en loszone is er een invalidenparkeerplaats. 
• Tegen de rijrichting in fietsen (niet toegelaten m.u.v. kinderfietsen met wieldiameter van max. 

50 cm). 
• Fiets aan de hand bij oversteken zebrapad en binnenkomen via de schoolpoort. 

 
Zo creëren we samen een verkeersveilige zone. 
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We zetten sterk in op verkeerseducatie i.s.m. stad Brugge (Strapdag, Fluoactie, Verkeersveilige 

route, voetgangers- en fietsexamen, verkeerstoneel, dode hoeksessies, tuimelwagen,… 

Wat als jouw kind op school blijft eten?    

Als dat nodig is, kan je kind ’s middags op school blijven eten.  We hebben een aparte 
kleutereetzaal en een eetzaal voor het lager die we delen met het secundair. Ondersteunende 

medewerkers én leerkrachten zullen je kind helpen en toezicht houden.   
Wekelijks kan je aanduiden wanneer je kind op school zal eten. 
 
Warme maaltijd: Op de website kan je het maandmenu lezen. (zie ‘kiosk’ -> ‘maandmenu’). Wie 
dit wenst kan gluten- en lactosevrije maaltijden aanvragen via het secretariaat. Dergelijke 
maaltijden moeten één week vooraf besteld worden. 

 
Lunchpakket.  
De kinderen kunnen ook een lunchpakket meebrengen van thuis en een drankje nemen in de 
eetzaal. Je kind kan melk (enkel in het kleuter), stevia sapjes (enkel in het lager), water of soep 

nemen. 
 
Na het eten kan je kind spelen. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Bij slecht weer spelen ze 

onder het afdak of in de (sport)zaal. 

Kan jouw peuter of eerste kleuter slapen over de middag?   
Eet jouw kind op school en heeft je kind nog nood aan een middagdutje?  In het slaapklasje kan je 
kind onder liefdevol toezicht van onze kinderverzorgster een dutje doen (van 12.30 u. tot aan de 
namiddagspeeltijd). 
 
Breng zeker een knuffel, ev. een fopspeen en indien nodig een voorraad luiers mee.  Graag alles 

naamtekenen. 
 
Het aantal bedjes is beperkt.  Wie nog geen drie jaar is, krijgt voorrang.  Voor de oudere kindjes 
wordt er ev. een beurtsysteem uitgewerkt. 
 

De prijs (in overleg met Kind en Gezin en Kakelbont) vind je op de website bij ‘onze school’ -> 

‘schoolreglement’ 

Welke naschoolse activiteiten organiseren we? 
Vanaf de derde kleuterklas organiseren we naschoolse bewegingsmomenten op school. Hiervoor 
kan je in september inschrijven. Dit is niet verplicht.  Je betaalt steeds voor de volledige 
lessenreeks. 
In het lager is er studie op school vanaf 16.10u tot 17u (op vrijdag van 15.20u tot 16 u). Daarna 
wordt je kind onder begeleiding naar de buitenschoolse opvang IBO Kakelbont gebracht.  

We starten in september vanaf het tweede leerjaar.  Het eerste leerjaar start net na de 
herfstvakantie. De kinderen van het zesde leerjaar kunnen typles volgen. 
 
Het JMA Sint-Michiels organiseert naschoolse activiteiten op school, die ook door leerlingen van 
andere scholen kunnen worden gevolgd. Alle activiteiten vind je op www.jeugdmuziekatelier.be. Je 
kan er ook online inschrijven. Meer info via info@jeugdmuziekatelier.be.  

Wie JMA volgt (op woensdagnamiddag), wordt tijdig met een begeleide rij naar Immaculata 

gebracht vanuit IBO Kakelbont. Om 15.30 u.  is er eveneens een begeleide rij naar IBO Kakelbont.  

http://www.jeugdmuziekatelier.be/
mailto:info@jeugdmuziekatelier.be
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Hoe wordt de voor– en naschoolse opvang georganiseerd?   

We werken samen met het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang, Kakelbont, dat onder toezicht 
staat van Kind en Gezin.  Het ligt op 200 m van de school in de Oude Kerkstraat 23A. 
Als nieuwkomer laat je best een dossier opmaken.  Misschien is het niet onmiddellijk het plan om 

je kind naar de opvang te sturen.  Het kan dat je kind toch onverwachts naar Kakelbont moet 
omdat je niet tijdig op school geraakt, dan is het handig dat je kind reeds ingeschreven is.  
 
Voorschoolse opvang op school 

Vanaf 07.50 u. op de grote speelplaats.  Daarna worden de kleuters naar de kleuterspeelplaats 
gebracht. 
Om 08.15 u. worden de kinderen vanuit IBO Kakelbont naar Immaculata begeleid. 
 
Naschoolse opvang 
Om 16.10 u. worden de kleuters en de kinderen uit het eerste leerjaar tot aan de herfstvakantie 

naar Kakelbont gebracht.  Op vrijdag gebeurt dit om 15.25 u.   
Vanaf het tweede leerjaar worden de kinderen om 17.10u (na de studie) naar Kakelbont gebracht. 
De rij wordt door meerdere mensen begeleid.  De kinderen worden geteld bij het verlaten van de 
school én bij het binnenkomen in Kakelbont.  Om veiligheidsredenen mogen er geen kinderen uit 
de rij worden gehaald.  Wie op het scharniermoment komt, kan zijn kind(eren) ophalen bij de 
ingang van Kakelbont.  De aanwezigheden worden pas in de lokalen van Kakelbont genoteerd. 
Kakelbont is open tot 19.00 u. 

 
Woensdagnamiddagopvang  
Om 11.55 u. worden de kinderen die nog op school zijn met een begeleide rij naar Kakelbont 
gebracht. Zij kunnen er ook (warm) eten.  
 
Vakantieopvang  
Kakelbont is ook open tijdens vrije dagen en vakantieperiodes.   

Tijdens de vrije dagen en de vakantieperiodes is het aantal plaatsen in Kakelbont beperkt tot 
ongeveer 70 kinderen.  Voor deze dagen moeten de kinderen op voorhand ingeschreven zijn.  
De sluitingsdagen vind je terug op de website van Kakelbont bij ‘algemene info’. 
 
Coördinator en telefoon 
Kakelbont wordt geleid door coördinator Jan Vansteelandt, telefoon 050/388884 

secretariaat@ibokakelbont.net.  
Tijdens de openingsuren is Kakelbont rechtstreeks bereikbaar via 050/388906.  
De coördinator is iedere woensdag van 17 u. tot 18.30 u. aanwezig in de locatie op St-Andries. 
De teambegeleidster is iedere dinsdag van 16.30 u. tot 18.30 u. aanwezig op de locatie van St-

Michiels. 
 
Website, prijzen en openingstijden 

Kakelbont heeft een eigen website http://www.ibokakelbont.net.  Je vindt er actuele informatie,  
heel wat foto’s, prijzen, de openingstijden… 

 

mailto:secretariaat@ibokakelbont.net
http://www.ibokakelbont.net/
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Wat betaal je als ouder?     

Ook onze school moet sommige kosten doorrekenen aan de ouders.  Bepaalde uitgaven gelden 
voor iedereen, andere kunnen gekozen worden door de ouders. 
Maandelijks krijgt je kind een gedetailleerde factuur mee die je binnen de tien werkdagen moet 
betalen.  Er kan ook gekozen worden om deze rekening te laten domiciliëren.  Dan regelt de bank 
de betaling. 
 
Uitgaven voor iedereen 

Het Vlaams Parlement heeft een maximumfactuur voor basisscholen opgesteld: 
Kleuter: 50 euro 
Lager: 95 euro 
Dit bedrag is voor uitstappen, toneel, sportactiviteiten,…  Je vindt jaarlijks de begroting voor het 
komende jaar in het schoolreglement. 
Voor meerdaagse uitstappen in de lagere school is een basisbedrag van 480 euro voor de volledige 

duur van het lager onderwijs vastgelegd. 
 
Niet verplichte uitgaven 

Dit is o.m. het slaapklasje, middageten en middagopvang, naschools turnen, klasfoto,… 
Hiervoor kan je via het bestelformulier van de maandbrief intekenen.  De richtprijzen vind je ook in 
het schoolreglement op de website bij ‘onze school’.  
 

De activiteiten (vanaf het lagere) van het JMA (jeugdmuziekatelier) en van Kakelbont 
(buitenschoolse opvang) worden niet door de school georganiseerd en dus ook niet via de school 
gefactureerd. 
 
Schooltoelage 
Sinds 1 januari 2019 is het ‘groeipakket’ van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag.  
De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vervangen 

door de schooltoeslag en komen automatisch in het groeipakket.  
 
Wat wil dit zeggen? 
Ben je een leerling in het kleuter-, lager of secundair onderwijs? 
Je moet geen aanvraag meer indienen.  
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal automatisch gebeuren via je uitbetaler van 

het groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op 
www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 

 
Onderwijscheques 
Het OCMW-Brugge geeft bepaalde gezinnen (verhoogde tegemoetkoming en schuldbemiddeling) 
een korting op de schoolfactuur.  

De folder om in te schrijven kan je krijgen op het secretariaat.  
Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de korting automatisch van de schoolfactuur 
afgetrokken. 
Voor kleuters gaat het over 45 euro per schooljaar. 
Voor leerlingen van het lager onderwijs gaat het over 90 euro per schooljaar 

Schooljaar 2022-2023 
• Het kennismakingsmoment met de nieuwe leerkracht vindt plaats op maandag 29 

augustus tussen 18u. en 20u. 
• Het schooljaar 22-23 begint op donderdag 1 september om 08.30 u. 

 
• Vrije dagen en vakanties in het eerste trimester 

o Vrijdag 30 september: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen 
o Maandag 3 oktober: vrije dag 

o Herfstvakantie: van 29 oktober t.e.m. 6 november (IBO Kakelbont is gesloten op 1 
november) 

o Vrijdag 11 november: wapenstilstand (IBO Kakelbont is gesloten) 
o Kerstvakantie: van 24 december t.e.m. 8 januari 

• Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester 

mailto:info@groeipakket.be
http://www.groeipakket.be/
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o Vrije dag: 3 februari 

o Krokusvakantie : van 18 februari t.e.m. 26 februari 
o Paasvakantie : van 1 april t.e.m. 16 april  

• Vrije dagen en vakanties in het derde trimester 
o Woensdag 17 mei: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen 
o Donderdag 18 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart = vrije dag 
o Vrijdag 19 mei: vrije dag 
o Maandag 29 mei: pinkstermaandag = vrije dag 

o Vrijdag 30 juni (halve dag): laatste schooldag 
• Eerste communie- en vormselvieringen Emmaüsparoche 

o Vieringen 2023: 
▪ Eerste communie: zaterdag 27 en zondag 28 mei 2023 
▪ Het vormsel: zaterdag 20 en zondag 21 mei 2023 

o Meer info: 

▪ https://emmausparochie.be/eerste-communie 
▪ https://emmausparochie.be/vieringen/vormsel                  

 
 
 

https://emmausparochie.be/eerste-communie
https://emmausparochie.be/vieringen/vormsel

