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Beste ouders 

 

Welkom op onze school! 

Een professioneel, dynamisch team staat elke dag klaar om de kinderen ruime 

leer- en ontwikkelingskansen te bieden. Enthousiasme, samenwerken en 

overleg zijn onze troeven. 

 

Onze visie “de lat hoog voor iedereen” betekent dat we hoge verwachtingen 

stellen aan alle kinderen, rekening houdend met ieders verschillen en 

mogelijkheden. 

 

Ons onderwijs is gebaseerd op een christelijk geïnspireerd opvoedingsproject, 

waarvan de speerpunten zijn: 

toekomstgericht denken, algemeen vormend, sociale vaardigheden, 

respect, attent zorgbeleid, leren leren, transparantie, overleg, 

evangelische boodschap, aandacht voor inbreng van ouders en 

participatie. 

 

Wij maken sinds 1 september 2020 deel uit van de scholengemeenschap Vrij 

Basisonderwijs Denderland en zijn ook verbonden aan het SMI-secundair waar 

uw kind een waaier aan toekomstige studiemogelijkheden heeft. Deze overstap 

wordt in het zesde leerjaar degelijk voorbereid met heel wat initiatieven. 

 

Beste ouders, bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt. 

Wij wensen iedereen een tof en leerrijk schooljaar toe. 

 



  

 
 

 

Voor een persoonlijk contact kan u een afspraak maken via het secretariaat:
 053 21 16 44 
 smi.lagereschool@telenet.be 

Directie en team: 
 
Directie Katrijn Vermeulen - 0477 62 72 15 
Directie/beleidsond. Kristof Bunneghem 
Leerkrachten 1A Fien De Ville 
  1B Nathalie Blindeman 
  1C Seline Carette 
  2A Monique De Feyter - Lien Verhulst 
  2B Katelijne Kindermans 
  2C Marleen Bruyland - Sofie Phlips 
  2D Ellen De Smedt 
  3A Sigrid De Bolle 
  3B Hilde De Decker - Ingrid Pieters 
  3C Liesbeth Janssens 
  4A Stijn Van den Bossche  -  Tom Van Gysegem 
  4B Sara Borms 
  4C Niels Heyvaert 
  5A Stijn De Winter 
  5B Ann Tillon - Laurien Moens 
  5C Ineke Swillens 
  6A Freya Van Impe 
  6B Adriaan Borms 
  6C Chimène Gevenois 
Zorgcoördinator Anne-Sophie Van Calster - Evy Schoukens 
ICT coördinator Kristof Bunneghem 
Zorgleerkrachten Serafine De Groot - Laurien Moens 
 Sofie Phlips - Lien Verhulst 
 Ingrid Pieters 
Leerkrachten L.O. Dries Dierickx 
  Sander Lievens 
Secretaresse Lieve Lambrecht 
Medewerkers onderhoud            Mario Smet 
  Sybilla Van Gaever 

 
 Oudercontacten 



  

 
 

 

 
► Infoavond in de klas  15.09.2022 

De ouders worden door de klasleerkracht geïnformeerd over de inhoud en 
de methodes van de leergebieden. Er worden afspraken gemaakt voor een 
vlot verloop van het schooljaar. 

► Individueel oudercontact  1 22.12.2022 
U kan de evolutie van uw kind(eren) individueel bespreken met de 
leerkrachten. 

► Individueel oudercontact  2: eindevaluatie 
4de leerjaar    22.06.2023 
1ste, 2de, 3de, 5de leerjaar  27.06.2023 

► 6de leerjaar infodag op CLB, infodag SMI secundair, individueel 
oudercontact in de klas: data worden later meegedeeld 

► Indien we het nodig vinden worden ouders ook tussentijds gecontacteerd 
voor een overleg. 

 
 
 Vakantie en vrije dagen 
 

Tijdens het 1ste trimester 
- VRIJDAG   30.09.2022 
- WOENSDAG  19.10.2022 
-  herfstvakantie: van  MA. 31.10.2022 t/m VR.  4.11.2022 
- VRIJDAG   11.11.2022 
- VRIJDAG   2.12.2022 
-  kerstvakantie: van  MA. 26.12.2022 t/m  VR. 6.01.2023 

 
Tijdens het 2de trimester 

- VRIJDAG   27.01.2023 
- krokusvakantie: van MA. 20.02.2023 t/m  VR. 24.02.2023 
- paasvakantie: van  MA. 3.04.2023 t/m VR. 14.04.2023 

 
Tijdens het 3de trimester 

- MAANDAG  1.05.2023  
- van WOENSDAG 17.05.2023 t/m VR. 19.05.2023 
- MAANDAG  29.05.2023 (pinkstermaandag) 
- WOENSDAG  7.06.2023 

 
 Rapporten 



  

 
 

 

28.10.2022    -    23.12.2022    -    31.03.2023    -    30.06.2023 
 
 Fotograaf 
Vrijdag   14.10.2022 
 
 Schoolfeest 
Zaterdag   3.06.2023 
 
 Meerdaagse uitstappen 
Onze school biedt de leerlingen van het 4de, 5de en het 6de leerjaar de mogelijkheid 
om deel te nemen aan meerdaagse buitenschoolse activiteiten. Uit ervaring 
weten we dat dit voor de kinderen een “super toffe” ervaring is met hun 
vrienden en leerkrachten. 
 
4de leerjaar: driedaagse Waregem   van 26.06.2023 t/m 28.06.2023 
5de en 6de leerjaar: zeeklassen Nieuwpoort van 13.03.2023 t/m 17.03.2023 
 
Meer info volgt later. 
 
 Afwezigheid 
Alle leerlingen van de lagere school vallen onder de wet op de leerplicht. De 
leerkrachten nemen 2 keer per dag de aanwezigheid van de leerlingen op. 
Gelieve bij afwezigheid de school te verwittigen vóór 9u, dit om veilig-
heidsredenen: 053 21 16 44. Voor bijhorende attesten verwijzen we naar het 
schoolreglement dat u vindt op www.smi-aalst.be (VLS  Esplanade). 
 
 Schooltoeslag 
Toekenning schooltoeslag gebeurt automatisch via het Groeipakket. 
 
UITPAS aan kansentarief 
Met deze UITPAS kan je op school korting krijgen voor cultuur- en 
sportactiviteiten. Meld dit aan het secretariaat van de school. 
 
 Onze website 
www.smi-aalst.be → Lager Onderwijs VLS  Esplanade 

 schoolreglement ** kalender **   foto’s activiteiten** menu 
 
 Begin en einde van de lessen 

http://www.smi-aalst.be/


  

 
 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:   van    8.30 u tot  11.40 u 
      en van  13.10 u tot  15.30 u 

Woensdag:       van    8.30 u tot 12.05 u 
 
Wie tijdens de middag naar huis gaat, wordt ten vroegste vanaf 
12.55 u op school verwacht, dan pas gaan de poorten open. 

 
 Opvang 
’s Morgens vanaf 7u tot 8u 0,75 euro 
’s Middags tussen 11.40 u  en 13.10 u 0,75 euro 
’s Avonds tot 17 u 0,75 euro 
 tot 18 u 1,50 euro 
Woensdag van 12.05 u tot 18 u tot 13u = 2,00 euro 
  Na 13u komt er per begonnen uur  1,00 euro bij. 
Het inschrijvingsformulier wordt in het begin van het schooljaar meegegeven. 
De afrekening gebeurt om de 2 maand op basis van de aanwezigheden. 
 
 Ingang 
1ste leerjaar   gele poort 
2de tot 6de leerjaar blauwe poort 
Fietsers blauwe poort - Omwille van veiligheid stappen de fietsers af aan de 

poort en plaatsen hun fiets in de fietsenkelder. 
 
 Uitgang om 15.30u   (woensdag 12.05u) 
Gele poort     1ste, 2de en 3de leerjaar + oudere broer/zus 
Blauwe poort   4de, 5de en 6de leerjaar + fietsers 
Leerlingen die in de opvang blijven: 

1ste, 2de en 3de verzamelen op de kleine speelplaats. 
4de, 5de en 6de verzamelen op de grote speelplaats. 

 
 
 Gekleurde bandjes aan de boekentas 
Rood  verlaat de school enkel als hij/zij wordt afgehaald. 
Groen mag de school zelfstandig verlaten. 
Blauw mag op vooraf bepaalde dagen de school zelfstandig verlaten. 
 
 
 Drankjes - middagmaal - bonnetjes 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-wpJj9uccCFYPHFAodpucAEA&url=http://www.montboog.nl/Nieuws/Archief.aspx&ei=5_7WVZ-hI4OPU6bPg4AB&psig=AFQjCNFjTZhmFUEpE7JrBGgDRee8ZOO4_w&ust=1440239700961244


  

 
 

 

Drankjes: soep, water, chocomelk, yoghurtdrink, fruitstap: kan op school 
gekocht worden. 
Boterhammen: meebrengen van thuis. 
Warme maaltijd:  elke morgen wordt in de klas genoteerd wie ’s middags een 
warme maaltijd neemt. Het maandmenu kan u op de website terugvinden. Op 
woensdag zijn er geen warme maaltijden. 
 

Bonnetjes voor drankjes en warme maaltijden kunnen elke maandag gekocht 
worden bij de leerkracht in de klas. Gebruik daarvoor het bestelbriefje en geef 
gepast geld mee in een geldbeugel of envelop. 
Prijzen: warme maaltijd                 4,00 euro (blauw) vanaf 1/1/2023 = 4,50 euro 

soep, chocomelk, yoghurtdrink, water 0,50 euro (geel) 
  fruitsap      0,65 euro (groen) 
 

 Drinkfles met water 
Wij raden aan om een herbruikbare drinkfles met water mee te brengen om te 
drinken in de klas of tijdens de middagpauze. Vergeet deze niet te 
naamtekenen. 
 

 Fruitproject –OOG VOOR LEKKERS - promoten gezonde voedingsgewoontes 

Eén keer per week biedt de school gratis een stuk 
fruit aan aan de leerlingen. Dit kunnen we per 
schooljaar 20 weken doen dankzij de steun van 
de Vlaamse overheid en de Europese Unie die 
hiervoor subsidies geven. 

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/scholen/schoolfruit-groenten-en-melk 
 

 Handboeken en schoolmateriaal 
Deze worden gratis ter beschikking gesteld. 
Wij vragen nadrukkelijk dat er veel zorg gedragen wordt voor de boeken en de 
materialen zodat ze proper en net zijn voor hergebruik. Bij verlies of ernstige 
beschadiging wordt een vergoeding ter waarde van het boek aangerekend. 
 

 Samenwerking met CLB – Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
Onze school werkt samen met het Vrij CLB Aalst 
Verantwoordelijke voor de school:  Assunta Gillioen 

Langestraat 12 - 9300 te Aalst  053 78 85 10 
www.vclbaalst.be 

Meer info: zie schoolreglement op www.smi-aalst.be → Lager Onderwijs VLS  
Esplanade 
 Turnkledij 



  

 
 

 

-  grijze T-shirt met embleem van de school  11,00 euro 
-  zwarte korte turnbroek    (kan ook op school aangekocht worden) 11,00 euro 
-  sportschoenen (geen zwarte zolen – kunnen op school aangekocht worden) 15,00 euro 

of witte turnpantoffels 

Alles wordt voorzien van de naam en in een turnzak bewaard op school. 
De turnkledij van de school kan ook gebruikt worden in het secundair onderwijs 
van SMI. 
 

 Zwemlessen – Aquatopia Aalst 
2de leerjaar:    zwembeurt is gratis, busvervoer =   1,50 euro 
4de en 6de leerjaar:    zwembeurt  =    4,00 euro 
De zwemdata zijn te vinden op onze website → kalender. 

Alleen met een medisch attest of door een gemotiveerd verzoek van de ouders kan een leerling van de zwemles 
en sportlessen vrijgesteld worden. 

 

 Schoolverzekering 
De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen met lichamelijk letsel, wanneer ze 
gebeuren op de normale weg van huis naar school, tijdens de schooltijd (lessen, 
speeltijd, turnen, opvang), tijdens wandelingen, uitstappen, reizen en alle activiteiten 
onder begeleiding van een leerkracht. De stoffelijke schade wordt niet gedekt door 
de schoolverzekering of het schoolbestuur. 
Wat te doen bij een ongeval met lichamelijk letsel? 
Na een ongeval wordt  een aangifteformulier ingevuld: 

Blad 1: schadefiche door de school in te vullen. 
Blad 2: geneeskundig getuigschrift door de dokter in te vullen en zo vlug mogelijk 
terug te bezorgen aan de school. 
Blad 3: uitgavenstaat. Als alles door de ouders betaald is, gaan zij hiermee naar de 
mutualiteit. Daarna wordt dit formulier aan het secretariaat van de school 
afgegeven. Vergeet niet uw rekeningnummer in te vullen. 

Terugbetaling: 
De schoolverzekering is een terugbetalingsverzekering. Wat niet door de mutualiteit 
betaald wordt, gaat naar de schoolverzekering. Deze keert de resterende som uit. 
 

 Verloren voorwerpen 
Deze worden voor een bepaalde periode bewaard. Gelieve jassen, mutsen, 
sjaals, zelfs truien en T-shirts van naam te voorzien, dan komen ze zeker weer 
terecht. Kom regelmatig, best vóór een verlof, bij de verloren voorwerpen 
zoeken als u iets mist! In de zomervakantie worden niet opgehaalde materialen 
aan de kringwinkel geschonken. 


