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1. Contact met de school 
 

• Vrije Kleuterschool Ter Dreef 

Gasthuisstraat 15 

1785 Merchtem 

• 052 37 28 27 

• directie@kleuterschoolterdreef.be 

• www.kleuterschoolterdreef.be 

 

Schoolbestuur: 

 VZW KOM 

 Gasthuisstraat 21 

 1785 MERCHTEM 

 Voorzitter: Dhr. Fons Heyvaert 

 e-mail: fons.heyvaert@terdreef.org 

 

Scholengemeenschap: 

Scholengemeenschap KOMop 
Gasthuisstraat 21 
1785 Merchtem 

 
Samenstelling :  
Basisschool ‘Rinkeling’ - Brussegem 
Kleuterschool ‘Ter Dreef’ – Merchtem 
Lagere School ‘Ter Dreef’ – Merchtem 

Basisschool 'Sint-Donatus' – Merchtem 

’t Schooltje van Oppem – Oppem 

 

 

 

 

 



2. Personeel 
Directie     juf Anne 

 

Secretariaat     juf Charline 

      Juf Katleen 

  

Zorgcoördinator    juf Ilse 

 

1KA      juf Tineke 

1KB      juf Evi 

1KC      juf Katrien 

1KD      juf Jessica (vanaf 9/01/2023) 

2KA      juf Karen 

2KB      juf Annelien 

3KA      juf Kim 

3KB      juf Els 

 

Ambulante leerkrachten   juf Myriam 

      Juf Jessica (tot 23/12/2022) 

      juf Saskia 

      juf Lisa 

 

Leermeester bewegingsopvoeding  juf Aminta (onth. + 1e kl.) 

      juf Natalie (2e en 3de kl.) 

 

Kinderverzorgsters    juf Claudia 

juf Anouchka 

 



Toezichtsters     juf Greet 

      juf Nexhi 

      juf Josine 

      juf Anouchka  

 

Onderhoudspersoneel               juf Nexhi 

 

ICT      meester Guido 

Meester Farid  

    

Preventieadviseur    meester Farid 

 

3. Schooluren 
 
Te laat komen kan niet!  

Uren: 

8.30 u.   - 11.45 u.  (op woensdag tot 11.20 u.) 

13.00 u. – 15.50 u. (op vrijdag tot 15 u.) 

De lessen beginnen stipt om: 8u.30 ! 
 
De kleuters die te laat komen, storen het klasgebeuren. 
 
De ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind(eren) tijdig, vóór het eerste belsignaal, op school is 
(zijn). 
 
Gelieve bij ziekte de school voor 9 uur te verwittigen.  
 

Enkel voor leerplichtige kleuters: het ziektebriefje zo snel mogelijk op school afgeven. Ouders 
worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 
 

Toegang: 

Dat betekent concreet dat de ouders ervoor zorgen dat de kleuters op tijd komen tussen 8u.15 en 
8u.30! 



De ouders mogen samen met hun kleuter binnenkomen langs de witte poort en ze mogen 

meestappen tot aan de klas.  Nadien verlaten de ouders de school via de witte voordeur.  

 Middagpauze:  

11u.45 tot 13u.  

Plaats: op school 

Vergoeding €1 per middag (forfaitair per twee maanden) 

Afhalen: 

Bij het afhalen direct na schooltijd wachten de ouders aan de witte poort.  De kleuters wachten 
aan hun klasje tot ze worden opgehaald.  De ouders kunnen de school verlaten via de witte poort 
en witte deur (langs het verkeerspark). 

Vanaf 16 uur gaan de kleuters (die niet werden afgehaald) naar het paviljoen in de naschoolse 

opvang.  Vanaf dan is de witte deur op het verkeerspark, de enige toegang. 

 

4. Voor- en naschoolse opvang 
 

Met behulp van een scanner registreren we de aankomst / het vertrek van uw kind door de 

persoonlijke code die uw kind heeft gekregen in te scannen. 

De scanner staat volgens het uur van de sprekende klok geprogrammeerd en registreert nauwkeurig 

tot op de minuut.  

Deze gegevens worden doorgegeven aan het secretariaat. De registratie van deze gegevens komt 

automatisch op de tweemaandelijkse factuur (6 facturen). 

Het maken van de fiscale attesten verloopt door dit digitale systeem eenvoudiger. 

 

VOORSCHOOLSE OPVANG 

 

Elke schooldag 07.00 – 08.00 1 eenheid * 

elke schooldag 08.00 – 08.30 gratis 

 
*1 eenheid = €1,20 

 

 



NASCHOOLSE OPVANG 

 

ma – di - do woe vr   

15.50 – 16.05 11.20 – 11.35 15.00 – 15.15 gratis  

16.05 – 17.05 11.35 – 12.35 15.15 – 16.15 1 eenheid *  

17.05 – 18.00 12.35-13.00 16.15 – 17.15 1 eenheid *  

  17.15 – 18.00 1 eenheid * 

 

*1 eenheid = €1,20 

Te laat afhalen = 5 eenheden per begonnen kwartier! 

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

• Indien je kind door een ander (voor ons vreemd) persoon dan gewoonlijk wordt  

afgehaald, gelieve dit dan vooraf schriftelijk, mondeling of telefonisch aan de school te 
melden. 

Buitenschoolse kinderopvang: 

enkel op woensdagnamiddag georganiseerd door de gemeente vanaf 13u in de Plataan, 
Stationsstraat 43 te Merchtem.  De kinderen worden op de verschillende scholen opgehaald met de 
bus. Gelieve op voorhand door te geven aan de school of uw kind mee moet gaan met de bus voor 

de buitenschoolse kinderopvang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Vrije dagen 

VAKANTIES: 
 

Herfstvakantie:   31/10/’22 tot 6/11/’22 

Kerstvakantie:    26/12/’22 tot 8/01/’23 
 
Krokusvakantie:  20/02/’23 tot 26/02/’23 

Paasvakantie:     3/04/’23 tot 16/04/’23 

Zomervakantie:  1/07/’23 tot 31/08/’23 

VERLOFDAGEN: 
 

Wapenstilstand vrijdag 11/11/’22 
 
Dag van de Arbeid maandag 1/05/2023 
 
O.L.H.-Hemelvaart donderdag  18/05/2023 en vrijdag 19/05/2023 
 
Pinkstermaandag 29/05/2023 

 

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN: GEEN OPVANG!!! 
 

Maandag 10/10/2022 
 
Vrijdag 28/04/2022 

 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN: GEEN OPVANG!!! 
 

Vrijdag 30/09 

Woensdag 16/11 

Woensdag 15/03 

Woensdag 17/05 

 



6. Oudercontacten 
 

Onthaalavond augustus:  
Woensdag 31 augustus 2022 

Klassikaal oudercontact: telkens van 19u tot 20u: 
Dinsdag 13 september 2022: 3de kleuterklassen 

Woensdag 14 september 2022: 2de kleuterklassen  

Donderdag 15 september 2022: onthaalklas 1A en 1ste kleuterklassen 

Dinsdag 17 januari 2022: onthaalklas 1D 

 

Individueel oudercontact: 
Dinsdag 22 en woensdag 23 november 2022: 2de en 3de kleuterklassen 

Woensdag 7 en donderdag 8 december 2022; onthaalklas 1A en 1ste kleuterklassen 

Dinsdag 28 en woensdag 29 maart 2023: onthaalklas 1D 

Dinsdag 6 en woensdag 7 juni 2023: onthaalklassen, 1ste, 2de en 3de kleuterklassen 

 
Selectief oudercontact: 
 
februari 2023: op uitnodiging 
 
juni 2023: op uitnodiging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Openklasdagen en instapdagen 
 

Open klasdagen: 
 
Aan de instappers °2020 willen wij de kans geven de school samen met de ouders te bezoeken 
tijdens de ‘open-klasdag’ op woensdagvoormiddag (van 8u.45 tot 10u.10) tijdens een gewone 
schoolweek. 
 

- Woensdag 26 oktober 2022 (instappers november) 
 

- Woensdag 21 december 2022 (instappers januari) 
 

- Woensdag 25 januari 2023 (instappers 1 februari) 
 

- Woensdag 15 februari 2023 (instappers krokus) 
 

- Woensdag 29 maart 2023 (instappers Pasen) 
 

- Woensdag 10 mei 2023 (instappers Hemelvaart) 
 

Instapdagen: 
 
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende 
instapdagen: 
 

- De eerste schooldag na de zomervakantie 
 

- De eerste schooldag na de herfstvakantie 
 

- De eerste schooldag na de kerstvakantie  
 

- De eerste schooldag van februari 
 

- De eerste schooldag na de krokusvakantie 
 

- De eerste schooldag na de paasvakantie 
 

- De eerste schooldag na Hemelvaartsdag 
 
 
 

8. Dreefse dagen 
 

 
Woensdag 31 augustus 2022: onthaalavond 
 
Vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober 2022: Herfstfeesten 
 
Zaterdag 3 juni 2023: Dreeffeesten 
 
 

 



9. Afspraken en leefregels  
 

1.Gedragsregels: 
 
Wij gebruiken alleen het Algemeen Nederlands op de school. 
Onze kleuters zijn beleefd en gedragen zicht. 
We respecteren de bezittingen van de medekleuters.  We laten alle lokalen ordelijk en netjes 
achter. 
 
Aan de ouders: 
 
Door de maatregelen die we namen in de coronaperiode hebben we gemerkt dat het binnekomen en 
het afscheid vlotter verloopt.  Daarom zouden we dit verder willen toepassen. 
 

- Dat betekent concreet dat de ouders ervoor zorgen dat de kleuters op tijd komen tussen 
8u.15 en 8u.30!   

De ouders mogen samen met hun kleuter binnenkomen langs de witte poort en ze mogen 

meestappen tot aan de klas.  Nadien verlaten de ouders de school via de witte voordeur.  

- Bij voor- of naschoolse opvang komen de ouders langs de witte deur op het verkeerspark. 

- ’s Middags kunnen de kleuters enkel afgehaald worden om 11u.45 en teruggebracht worden 
om 13 uur aan de witte voordeur. 

- Bij het afhalen direct na schooltijd wachten de ouders aan de witte poort.  De kleuters 
wachten aan hun klasje tot ze worden opgehaald.  De ouders kunnen de school verlaten via 
de witte poort en witte deur (langs het verkeerspark) 

- Vanaf 16 uur gaan de kleuters (die niet werden opgehaald) naar het paviljoen in de 
naschoolse opvang.  Vanaf dan is de witte deur op het verkeerspark de enige toegang. 

- Indien je kleuter door een andere (voor ons vreemde) persoon dan gewoonlijk wordt 
afgehaald; gelieve dit tijdig aan de school (juf of juf van toezicht, secretariaat of directie) 
schriftelijk te melden. 

- Bij uitzonderlijke gevallen of te laat komen, mag men aan de voordeur bellen, om langs 
daar de kleuter te brengen of af te halen. 

- Jaarlijks worden heel wat kledingstukken of allerlei andere dingen verloren.  Geregeld 
worden deze verloren voorwerpen getoond.  Naamgetekende sjaals, mutsen, 
handschoenen, brooddozen, koekjesdozen,…. zouden ons heel wat zoekwerk besparen.  
Mogen wij deze inspanning van jullie vragen? 

Voor de kleuters: 

- Wij wachten aan onze klas tot er iemand ons komt ophalen. 

- Na de speeltijd bij het eerste belsignaal ruimen we op en gaan rustig naar de rij.  Bij het 
tweede belsignaal maken wij een flinke rij en zijn stil. 

- Tijdens de speeltijd spelen wij met elkaar op een toffe manier: wij laten iedereen meespelen, 
we snauwen elkaar niet af, wij spelen eerlijk. Dingen zoals plagen, slaan of schoppen doen 
we niet. 

- We duwen, trekken of schoppen niet tegen de afsluitingen en klimmen er niet op.  
- De toiletruimte is geen speelruimte! Na het gebruik gaan we onmiddellijk naar buiten. 



- We houden de speelplaats en speelweide netjes :“Afval sorteren in de groene, rode of blauwe 
vuilnisbak”. 

- De koekjesdozen worden in de klasbak verzameld en zijn geen speelgoed! 
- We dragen zorg voor de speeltuigen en bankjes. Boven op de goaltjes of picknicktafels zitten 

doen we niet. We klimmen niet op de palen van het afdak. 
- We trekken geen bladeren of takken van de haag op de speelplaats of speelweide. 
- Speelgoed van thuis mag niet worden meegebracht (tenzij op vraag van de juf en in het kader 

van een klasproject of thema).  
- In de klas zijn wij gehoorzaam aan de geldende klasafspraken.  
- Ook in de eetzaal gedragen wij ons als beleefde kinderen. 

2. Milieu op school 

- We zijn fier een MOS-school te zijn. Een werkgroep van leerkrachten en ouders  coördineert 
en ondersteunt verscheidene initiatieven. 

- We proberen afval te vermijden. Het afval sorteren we in de juiste bakken. We gebruiken een 
boterhammen- en koekendoos. Een herbruikbare drankfles is aangeraden. 

- We drinken alleen water (in een drinkbus) op school en woensdag is het fruitdag! 

3.Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen leesboeken, puzzels en andere educatief spelmaterialen gebruiken op school en 
soms ook thuis (verteltassen). Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan 
met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal door onzorgvuldigheid of opzettelijk 
wordt beschadigd of verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw 
materiaal aanrekenen aan de ouders. Dit laatste is eveneens van toepassing op de 
schoolinfrastructuur. 

4.Bewegingsopvoeding 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel 
vrijstelling op basis van een doktersattest.  
De kinderen van de 2de en 3de kleuterklas voorzien aangepast schoeisel voor in de turnzaal (witte 
zolen). Comfortabele kledij is aan te raden. 
 
5. Afspraken i.v.m. zwemmen 
 
Er is tweewekelijkse watergewenning voor de kleuters van de derde kleuterklas op dinsdag van 13.15 
u. tot 14.15 u.  
Leerlingen dragen hierbij een aansluitende zwembroek (geen bermuda) of badpak.  Een oranje, 
groene en blauwe badmuts is verplicht volgens het niveau van het kind. 

 

 

 

 

 

 



10. Preventie gezondheidszorg 
 
De 1e kleuters krijgen een medisch onderzoek op het centrum in aanwezigheid van de ouders. De 
ouders worden vooraf verwittigd en krijgen de gelegenheid om een afspraak te maken. 
Het is mogelijk dat een bijkomend medisch onderzoek gevraagd wordt, bijvoorbeeld voor opvolging 
van gehoor, groei,…  
 
In het belang van de gezondheid van de leerlingen vragen wij u, indien uw zoon of dochter één van 
de onderstaande besmettelijke ziekten of aandoeningen zou oplopen, dit onmiddellijk te melden 
aan de schooldirectie of aan de CLB-arts.  Ter inlichting geven wij ook de minimum uitsluitingstijd 
 
Besmettelijke diarree – Voedselinfectie 
Thuisblijven tot na genezing. 
Bof: 
Thuisblijven tot minstens 5 dagen na het begin van de zwelling van de speekselklier. 
Difterie 
Thuisblijven tot na genezing. 
Hepatitis A: 
Thuisblijven tot minstens 1 week na het begin van de ziekteverschijnselen. 
Hepatitis B:  
Acute vorm: thuisblijven tot na genezing. 
Hersenvliesontsteking (Meningitis): 
Thuisblijven tot na genezing. 
Impetigo (huidinfectie): 
Thuisblijven tot na opdroging van de letsels of tot 2 dagen na het starten van een behandeling door 
uw huisarts. 
Kinkhoest: 
Thuisblijven tot genezing indien behandeling met antibiotica/ 
21 dagen thuisblijven indien geen behandeling met antibiotica. 
Mazelen: 
Thuisblijven tot minstens 4 dagen na het verschijnen van de huiduitslag. 
Polio:  
Thuisblijven tot na genezing. 
Roodvonk: 
Thuisblijven tot minstens 2 dagen na het starten van een behandeling met aangepaste antibiotica. 
Schimmelinfectie van de hoofdhuid en van de gladde huid:  
o.a. St. Katarinawiel. Schimmel aan de voeten moet niet gemeld worden. 
Schurft: 
Thuisblijven tot attest van aangepaste behandeling. 
TBC: 
Thuisblijven tot wanneer alle onderzoeken geen tuberculosebacillen meer aantonen.  
Windpokken: 
Thuisblijven tot opdrogen van alle blaasjes. 
 
Meer informatie: 
http://www.zorg-en-gezondheid.be/meldingsplichtigeinfectieziekten/ 


