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Beste ouders 

 

Welkom op onze school! 

 

Een professioneel en dynamisch team staat elke dag klaar om de kinderen 

ruime leer- en ontwikkelingskansen te bieden. Enthousiast samenwerken en 

kleinschaligheid zijn onze troeven. 

 

We zijn ambitieus en willen “de lat hoog leggen voor iedereen” wat betekent 

dat we hoge verwachtingen stellen aan alle kinderen, maar altijd ook rekening 

houdend met ieders verschillen, mogelijkheden en noden. 

 

Ons onderwijs is gebaseerd op een christelijk geïnspireerd opvoedingsproject, 

waarvan de speerpunten zijn: 

toekomstgericht denken en handelen, algemene vorming nastreven, 

sociale vaardigheden aanleren, respectvol omgaan met elkaar, een 

aangepast zorgbeleid toepassen, leren leren, handelen in transparantie en 

overleg, inspiratie vinden in de evangelische boodschap, aandacht voor 

inbreng van ouders en participatie. 

 

Wij maken deel uit van de scholengemeenschap SGVBD (Vrij Basisonderwijs 

Denderland) en behoren tot de groep van SMI- en SAI- 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 fijn en leerrijk schooljaar toe. 

 

Directie, leerkrachten en opvoedend personeel. 
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Voor een persoonlijk contact kan u een afspraak maken via het secretariaat:  

- Telefonisch op het nummer: 

o Moorsel: 053/ 77 61 63 

o Immerzeel: 053 / 77 48 26 

 

- Via email op volgend adres : Vbs.moorsel.secretariaat@telenet.be 

 

Directie en team: 

 

Directie Sofie De Schryver (Moorsel) 

                       Stijn Persoons (Immerzeel)  

 

Lerarenteam:  

 

Moorsel:  Peuterklas Ninja Claus  

                1ste kleuterklas Carolien Versluys 

      2de kleuterklas Inneke Vermassen 

            3de kleuterklas Christel De Swaef/ Emilie Nys 

 

                 1ste leerjaar Alicia Navarro Prada 

             2de leerjaar Katrien Lisson/ Els Coppens 

             3de leerjaar Sarah Pauwels 

       4de leerjaar Ann-Sofie Van Nuffel/ Els Coppens 

       5de leerjaar Karin Poelaert/ Tom De Leeuw 

             6de leerjaar Katrijn Roggeman/ Tom De Leeuw 

 

Immerzeel:  Peuterklas Silke Moerenhout 

          1ste kleuterklas Bieke Lauwers 

          2de kleuterklas Kim De Leeuw 

          3de kleuterklas Sigrid Leus 

 

          1ste leerjaar Evy Van Delsen 

                     2de leerjaar A Nele De Hauwere 

                     2de leerjaar B Lynn Clocheret 

          3de leerjaar A Jasper De Vis 

                     3de leerjaar B Ellen Dupont 

          4de leerjaar Stijn Ghysels 

          5de leerjaar Marie Luyckx 

          6de leerjaar Tania Sonck/ Dorien Van Den Bremt 

 

Zorgcoördinatoren:       Els Coppens (lager Moorsel) 

          Els De Koker (kleuters Moorsel en Immerzeel) 

                                         Kathelijn Jacobs (lager Immerzeel) 

 

mailto:Vbs.moorsel.secretariaat@telenet.be
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Coteachers:   Kleuters: Els De Koker/Emilie Nys  

    Lager: Els Coppens/ Stijn Penninck/ Kate Bocqué 

                                                     

ICT: Tim Brondeel 

 

Lichamelijke opvoeding: Lager: Stijn Penninck/ Yari De Cremer 

     Kleuters: Stijn Penninck/ Emilie Nys 

 

Kinderverzorging:      Inge Huysegoms, Cindy Aelbrecht, Dorien Van Eetveld 

 

Secretariaat:  Immerzeel: Nathalie De Bock 

    Moorsel: Daisy Gossuin 

 

Onderhoud/opvang:   Sylvia Uyttersprot en Cindy Aelbrecht 

         Micheline Blomme, Tinneke De Potter en Nancy de  

         Batselier 

 

Scholengemeenschap SGVBD 

 

Schoolbestuur VORA 

Esplanadeplein 6, 9300 Aalst 

Coördinerend directeur: Pascal Scheyvaerts 

 

Ouderraad 

 

Voorzitter Moorsel:   Ilse De Jongh 

Voorzitter Immerzeel: Christophe Meert 

 

CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) 

 

Vrij CLB Aalst 

Langestraat 12 

9300 Aalst 

Tel: 053 78 85 10 

info@vclbaalst.be 

Website: www.vclbaalst.be 

 

Belangrijke data 

➢ 05.09.2022:  infoavond Immerzeel 

06.09.2022:       infoavond Moorsel  

mailto:info@vclbaalst.be
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De klasleerkracht informeert de ouders over de leerinhouden en de 

methodes van de leergebieden. Er worden ook afspraken gemaakt voor 

een vlot verloop van het schooljaar. 

➢ Indien nodig worden ouders ook tussentijds gecontacteerd voor een 

overleg. 

 

 

Vakantie en vrije dagen 

 

Tijdens het 1ste trimester 

- Vrijdag                                   30.09.2022 Pedagogische studiedag 

- Vrijdag    07.10.2022 Facultatieve verlofdag 

- Herfstvakantie:  van ZA 29.10.2022 t/m ZO 06.11.2022 

- Vrijdag   11.11.2022 Wapenstilstand 

- Kerstvakantie:      van ZA 24.12.2022 t/m ZO 08.01.2023  

   

Tijdens het 2de trimester 

      - Maandag                              23.01.2023 Pedagogische studiedag 

           - Woensdag                             01.02.2023 Facultatieve verlofdag 

           - Woensdag                             22.03.2023 Pedagogische studiedag 

           - Krokusvakantie:   van ZA 18.02.2023 t/m ZO 26.02.2023 

       -  Paasvakantie:    van ZA 01.04.2023 t/m ZO 16.04.2023 

 

Tijdens het 3de trimester 

      - Maandag                               01.05.2023 Dag van de Arbeid 

          - Donderdag     18.05.2023 Hemelvaart 

      - Vrijdag    19.05.2023 Brugdag 

      - Maandag    29.05.2023 Pinkstermaandag 

          - Woensdag                              14.06.2023 Facultatieve verlofdag 
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Fotograaf:     Donderdag 15.09.2022  

 

 

 

 

Meerdaagse uitstappen 

Onze school biedt de leerlingen vanaf het 1ste 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, samen met hun vrienden 

en leerkrachten.  

Boerderijklassen: 1ste en 2de leerjaar; opnieuw gepland in het voorjaar van 2024 

Zeeklassen: 3de en 4de leerjaar; opnieuw gepland in schooljaar 2023-2024 

Sportklassen: 5de en 6de leerjaar ; opnieuw gepland in schooljaar 2023-2024  

Meer info krijgt u op de infoavond bij het begin van het betrokken schooljaar. 

 

Warme maaltijden 

Voor Moorsel kunnen de warme maaltijden en soep per maand doorgegeven 

worden en voor de aanvang van de volgende maand.    

Ook in Immerzeel kunnen warme maaltijden worden genuttigd.  

De maaltijden worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de klastitularis. Bij 

afwezigheid van uw kind moet het secretariaat voor 9 uur verwittigd worden om 

de maaltijd te annuleren, zo niet wordt deze aangerekend op de factuur. 

Kleuters : 3,6 EUR (maaltijd) + 1,20 EUR (middagopvang) 

Lager :  4,0 EUR (maaltijd)  + 1,20 EUR (middagopvang) 

Water bij de maaltijd is gratis.  

Ook lactosevrije maaltijden kunnen besteld worden. 

 

Broodmaaltijd 

De boterhammen zitten in een brooddoos die genaamtekend is. 

Alleen in Moorsel is er ook mogelijkheid om soep te nemen bij de boterhammen.  

Soep kan apart worden verkregen aan 0,70 EUR per beurt. 

De school vraagt dat deze kinderen zelf een (hervulbare) fles met plat water 

meebrengen. 

Prijs : 1,20 EUR (middagopvang) 
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Tussendoortjes op school 

Kinderen brengen een eigen hervulbare fles mee naar school (enkel gevuld met 

plat water). 

Dinsdag is er in Moorsel tutti-frutti, tijdens de andere dagen in de voormiddag is 

er een stuk fruit of groenten, vooraf geschild indien dit nodig is.  

Vrijdag is er tutti-frutti op Immerzeel.  

Prijs tutti-frutti: 3,0 EUR per kind voor 30 weken. 

Koeken voor tijdens de namiddag worden in een doosje meegebracht, zijn niet 

individueel verpakt en zonder chocolade. 

 

Schoolreglement  Zie website: www.smi-aalst.be   -> VBS Moorsel - Immerzeel 

 

Begin en einde van de lessen 

 

De leerlingen zijn tenminste 5 minuten voor de aanvang van de 

lessen op school aanwezig!!! 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:   

van 8u30 tot 12u05 en van 13u30 tot 15u25 

Woensdag: van 8u30 tot 12u05 

 

Wie tijdens de middag naar huis gaat, wordt ten vroegste vanaf 13u op school 

verwacht, dan pas gaat de poort opnieuw open.  

 

Buitenschoolse opvang 

’s Morgens  vanaf 6u45   1,40 EUR 

    vanaf 7u30   0,70 EUR 

’s Middags  vanaf 12u05 tot 13u30 1,20 EUR 

’s Avonds  vanaf 15u45 tot 16u45 0,90 EUR 

    vanaf 16u45 tot 17u45 1,80 EUR 

Stille opvang  voor wie zijn/haar huiswerk wil maken op school is er opvang 

    op maandag, dinsdag en donderdag van 15u45 tot 16u45. 

    Vergoeding toezicht hierbij is gelijk als de avondopvang. 

 

Wie pas na 17u45 zijn kind afhaalt op school, betaalt 5 EUR cash extra per kind 

en per begonnen kwartier! 

 

Woensdag   vanaf 12u20 tot 13u30 1,50 EUR 

    Vanaf 13u30 tot 14u30 3,25 EUR 

    Vanaf 14u30 tot 15u30 5,00 EUR 

    Vanaf 15u30 tot 16u30 7,00 EUR 

    Vanaf 16u30 tot 17u30 9,00 EUR 
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De woensdagopvang gaat door op onze vestiging Immerzeeldreef 112 voor 

beide scholen. 

 

Afwezigheid 

Alle leerlingen van de 3de kleuterklas en 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 voor 9u:  

Moorsel 053 77 61 63 – Immerzeel 053 77 48 26.  

Voor bijhorende attesten verwijzen we naar het schoolreglement, dat u vindt op 

de website www.smi-aalst.be (VBS Moorsel-Immerzeel). 

 

LICHAMELIJKE OPVOEDING  

 

Turnlessen  

 

De kinderen dragen een turn t-shirt met het logo van onze scholengroep. De 

aankoop gebeurt via de school. Als broek vragen wij een blauwe short of 

legging. Het is ook mogelijk om nog een turnbroek via de school aan te kopen.  

 •   turnshirt:                 12   EUR 

 •   turnbroek:              11   EUR 

Verder dragen de kinderen turnpantoffels of sportschoenen met witte zolen. 

De turnkledij is pas verplicht vanaf het 1ste leerjaar. Vanaf de 3de kleuterklas 

dragen kleuters wel al turnpantoffels. 

 

Zwemlessen  

 

Een badmuts is niet meer verplicht.   

•   zwemlessen kleuters                                       1,5 EUR 

• zwemlessen lager                                        1,8 EUR 

•   busvervoer                                                      3,0 EUR              

 

Kinderen vanaf het 3de leerjaar gaan indien het weer het toelaat met de fiets 

naar het zwembad. De kinderen dragen een fietshelm tijdens fietsuitstappen. 

Indien de kinderen geen ziektebriefje hebben gaan ze mee zwemmen. 

 

MAXIMUMFACTUUR  

 

Maximum bijdrage kleuters: 50 EUR (doel : ontwikkelingsdoelen nastreven)  

 

Maximum bijdrage lagere school: 95 EUR (doel : eindtermen realiseren) 

 

Maximum bijdragen meerdaagse uitstappen 480 EUR (gedurende de hele 

lagere school) 

 

http://www.smi-aalst.be/
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Een aantal kosten zoals warme maaltijden, opvang, abonnementen,… zijn extra 

diensten die de school vrij aanbiedt en behoren niet tot de maximumfactuur. 

 

Facturatie 

Er is normaal elke maand een schoolfactuur, tenzij de schoolperiode te beperkt 

is. In dat geval wordt deze (korte) periode bij de volgende maand gevoegd. 

Aanpassingen van de facturen kunnen enkel binnen de 14 dagen na  

factuurdatum van de factuur! 
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         Verlofdagen 2022-2023 
                                        (tip : hang een print van deze pagina thuis op een zichtbare plaats) 

 
1ste trimester 

 

Pedagogische studiedag: vrijdag 30 september 2022 

Facultatieve verlofdag: vrijdag 7 oktober 2022 

Herfstvakantie: maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022 

Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 

Kerstvakantie: van zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari 2023 

 

 

2de trimester 

 

Pedagogische studiedag: maandag 23 januari 2023 

Facultatieve verlofdag: woensdag 1 februari 2023 

Pedagogische studiedag: woensdag 22 maart 2023 

Krokusvakantie: maandag 18 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023 

Paasvakantie: maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023 

 

 

3de trimester 

 

Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 

Brugdag: vrijdag 19 mei 2023 

Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023 

Facultatieve verlofdag: woensdag 14 juni 2023 

 

 

Zomervakantie: zaterdag 1 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023. 

 

 
 

 


