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WOORDJE VOORAF 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar wensen we alle leerlingen alvast veel succes toe! We wensen 

u eveneens te danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt! Een goede samenwerking 

tussen school en gezin vraagt echter om duidelijke afspraken. Daarom vragen wij uw aandacht voor 

onderstaande praktische mededelingen. Kom gerust eens langs bij verdere vragen. Onze deuren 

staan altijd open!  

 

Directie en het SAB-team 
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Contact met de school 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. 

Aarzel niet om ons te contacteren. 

Directeur Naam: Van Santen Philip 

e-mail: directie-brakel@vbsab.be 
            philip.vansanten@clusterbrakel.be 
 
 
 

Secretariaat  

beleidsmedewerker 

 

 

 

 
 
 
 
 
Preventieadviseur 
 

sab-basisschool@vbsab.be 

Naam: De Lange Mirabelle 

e-mail: mirabelle@vbsab.be 

            mirabelle.delange@clusterbrakel.be 

 

Naam: Van Audenhove Vincianne 

e-mail: vincianne@vbsab.be; 

            vincianne.vanaudenhove@clusterbrakel.be 

 

 

 

Naam: Vandemenschbrugge Patrick 

e-mail: pa-zwalmvallei@vbsab.be 

            patrick.vandemenschbrugge@clusterbrakel.be 

 

 

Zorgcoördinator 

 

Naam: Van Wymeersch Vicky 

e-mail: vicky-zorg@vbsab.be 

            vicky.vanwymeersch@clusterbrakel.be 

 

ICT Naam: Cappelaere Laura 

e-mail: laura.cappelaere@clusterbrakel.be 

 

mailto:directie-brakel@vbsab.be
mailto:philip.vansanten@clusterbrakel.be
mailto:sab-basisschool@vbsab.be
mailto:mirabelle@vbsab.be
mailto:mirabelle.delange@clusterbrakel.be
mailto:vincianne@vbsab.be
mailto:vincianne.vanaudenhove@clusterbrakel.be
mailto:pa-zwalmvallei@vbsab.be
mailto:patrick.vandemenschbrugge@clusterbrakel.be
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Leerkrachtenteam 
 

Kleuterafdeling 

Groep 1 Taildeman Jolien 

Groep 2 Van de Putte Inge 20/24 

 (juf Leentje) 
 Daneels Angelique 4/24 

Groep 3 Van Audenhove Sofie 20/24 

 Galle Leen 4/24 

Groep 4 Piron Sara 

Groep 5 Herregodts Katty 

Groep 6 Circo Evelyne 20/24 

(juf Leen) 
 Galle Leen 4/24 

  

Zorgleerkracht Daneels Angelique 12/24 

Turnjuf 

 

 

 

Broodcoorens Stefanie 12/24 

Ondersteuning Galle Leen 4/24 

  

Kinderverzorgster Dendas Anouk 

  

 Lagere afdeling 

1A Schutyser Chris 20/24 

Mertens Yardena 4/24 
 Mertens Yardena 4/24 

1B Van Boterdael Carine  

2A Matton Maité 12/24 

Van Twembeke Sonja 12/24 
 Van Twembeke Sonja 12/24 

2B Struyf Caroline 

3A Van De Walle Caroline 20/24 

Mertens Yardena 4/24 
 Mertens Yardena 4/24 

3B Verheyen Ellen 

4A Leroux Mieke 

4B De Moor Silke 

5A Schamp Tim 

5B Verstraete Marijke 

6A Van Bockstaele Ilja 

6B Vanderlinden Virginie 20/24 

Cappelaere Laura 4/24 
 Cappelaere Laura 4/24 

  

Zorg- en klasondersteuning Broodcoorens Veerle 

 De Clercq Carla 

 Cappelaere Laura 

 Mertens Yardena 
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Onderhoudspersoneel 

 

 

 

 

Toezichters 

Meulenyzer Sonja 

Meulenyzer Nathalie 

Van De Velde Christa 

 

 

D’Haeyer Renée 

Mertens Stefanie  

Dendas Anouk 

 

Buschauffeurs 

 

Begeleider 

Vanderhaegen Eric 

Nitu Ioan 

 
Dumont Annie 

Schoolstructuur Adres: Driehoekstraat 42a, 9660 Brakel 

Telefoon: 055/42.35.79 

e-mail: directie-brakel@vbsab.be 

            sab-basisschool@vbsab.be 

Scholengemeenschap Naam: Zwalmvallei 

Coördinerend directeur: Wildemeersch Geert 

Stafmedewerker: Van Audenhove Vincianne 

Omvat volgende scholen: 

- Vrije Basisschool Sint-Augustinus, Driehoekstraat 42a, 9660 Brakel 
- Vrije Basisschool, Nieuwstraat 23, 9570 Lierde 
- Vrije Kleuterschool, Schoolstraat 6, 9660 Brakel 
- Vrije Basisschool, Decoenestraat 8, 9630 Zwalm 
- Vrije Basisschool, Hundelgemsebaan 96, 9630 Zwalm 
- Vrije Basisschool, Dorpsstraat 14, 9667 Horebeke 

 

Schoolbestuur − Benaming: VZW Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent. 

Tel. 09/221.45.45 

− Gedelegeerd bestuurder: Dhr. Koen Oosterlinck 

− Gemandateerde van het schoolbestuur - sectorverantwoordelijke: Dhr. Yves 

Demaertelaere 

− Adjunct-sectorverantwoordelijke: Dhr. Kris Van Landeghem 

− Congregationele pedagogische begeleiding: deze staat als team van pedagogische 

begeleiders in voor de sector onderwijs (2,5 jaar tot 20 jaar) met elk een eigen 

focus. 

Hoofdbegeleider: Dhr. Raf Missorten 

Begeleiding kleuteronderwijs: Mevr. Veronique De Kock 

      Begeleiding lager onderwijs: Dhr. Ewan Claeyssens  

  

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Zij is 

verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke 

voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

 

Website van de 

school  

http://www.sintaugustinus-brakel.be 

mailto:directie-brakel@vbsab.be
mailto:sab-basisschool@vbsab.be
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Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 

Schooluren 
 
Kleuters + 1ste graad 
 
 
 
 
 
2de + 3de graad 

 
 
Maandag:  08.40 – 11.50      12.50 – 15.35 
Dinsdag:  08.40 – 11.50       12.50 – 15.35 
Woensdag:  08.40 – 11.25 
Donderdag:  08.40 – 11.50  12.50 – 15.10 
Vrijdag:  08.40 – 11.50  12.50 – 15.10 
 
Maandag:  08.40 – 12.15      13.15 – 15.35 
Dinsdag:  08.40 – 12.15      13.15 – 15.35 
Woensdag:  08.40 – 11.25 
Donderdag:  08.40 – 12.15      13.15 – 15.10 
Vrijdag:  08.40 – 12.15  13.15 – 15.10 

Voor- en naschoolse  
opvang op onze 
school 

Ten behoeve van de buitenhuiswerkende ouders richten we op onze school ook 

kinderopvang in. 

De ouders betalen hiervoor een geringe vergoeding. 

Het staat je als ouder vrij uw kinderen ook naar de gemeentelijke buitenschoolse 

kinderopvang te sturen, met wie we een goede samenwerking hebben. 

Inlichtingen hierover kunnen op het gemeentehuis bekomen worden. 

De kinderen worden gratis met de schoolbus ’s morgens van “Het Narrenschip” 

naar de school gebracht en ’s avonds van de school naar “Het Narrenschip”. 

Gelieve dit te melden aan de leerkracht en te noteren in het heen- en 

weerschriftje of de schoolagenda indien dit op onregelmatige basis gebeurt. 

Indien u door onvoorziene omstandigheden niet tijdig je kind kan komen halen, 

gelieve dan de school tijdig te verwittigen.  

Na 17.30 uur zal er 1 euro per kwartier aangerekend worden. 

Bijdrage ▪ ’s Morgens 
Betalend: van 07.00 uur tot 08.00 uur 
Niet betalend: van 08.00 uur tot 08.35 uur 
 

▪ ’s Avonds 
Niet betalend tot 16.00 uur 
Betalend: van 16.00 uur tot 17.30 uur (opvang) 
                van 16.00 uur tot 17.00 uur (studie) 
 

▪ Woensdagmiddag 
Niet betalend: tot 12.00 uur 
Betalend: van 12.00 uur tot 12.30 uur 

 

€ 0,90 per begonnen halfuur 
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- Buitenschoolse 

kinderopvang 

Gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang “Het Narrenschip” (Jagersstraat 64) 

Inlichtingen en inschrijvingen 

Annick Depraetere – coördinator 

Tel. 055/42 84 53 (tussen 8.30 uur en 17.30 uur) 

 

Openingsuren “Het Narrenschip” 

’s morgens van 06.30 uur 

’s avonds tot 18.30 uur 

 
Vakanties 

 

 

 

 

 

Vrije dagen 

 

 

Herfstvakantie: maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november 2021 

Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022 

Krokusvakantie: maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022 

Paasvakantie: maandag 4 april 2022 t.e.m. maandag 18 april 2022 

 

 

- woensdag 22 september 2021: pedagogische studiedag 

- maandag 4 oktober 2021: lokale verlofdag 

- donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand 

- woensdag 8 december 2021: pedagogische studiedag 

- woensdag 9 maart 2022: pedagogische studiedag 

- maandag 2 mei 2022: lokale verlofdag 

- woensdag 17 maart 2021: pedagogische studiedag 

- donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag 

- vrijdag 27 mei 2022: brugdag 

- maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag 

 

 

Data rapporten - 1° punten- en leefrapport: vrijdag 29 oktober 2021 

- 2° punten- en leefrapport: vrijdag 24 december 2021 

- 3° punten- en leefrapport: vrijdag 1 april 2022 

- 4° punten- en leefrapport + jaarrapport: donderdag 30 juni 2022 

 

 

Instapdata 

tweeënhalfjarige 

kleuters 2021-2022 

- 1 september 2021  
- 8 november 2021  
- 10 januari 2022  
- 1 februari 2022  
- 7 maart 2022  
- 19 april 2022  
- 30 mei 2022  
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Inschrijvingsbeleid voor het schooljaar 2021 - 2022  

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het 

pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons 

ingeschreven. De inschrijving van je kind kan enkel stopzetten in de gevallen die wettelijk zijn 

opgesomd. (Zie schoolreglement) U kan voor inschrijving terecht op het secretariaat of bij de 

directie na afspraak. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor de administratie 

van uw kind. De inschrijvingsperioden en instapdata zijn ten gepaste tijde raadpleegbaar via de 

website van de school www.sintaugustinus-brakel.be 

 

Studietoelagen  

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige 

schooltoelagen worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. Al uw vragen over de schooltoelagen 

kan u stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vindt u heel wat informatie. 

 

Contacten met ouders  

Ouders kunnen steeds op school terecht met vragen. Wij staan u graag te woord. U kan steeds een 

afspraak regelen met de directie of de leerkracht van uw kind via een mailtje of een telefoontje. 

Mogen wij vragen om zoveel mogelijk nodeloos storen van de lessen te vermijden, ook bij kleuters. 

Twee- tot driemaal per schooljaar worden er, zowel voor de kleuter- als lagere school, 

oudercontacten gepland. Indien u meer betrokkenheid wil als ouders dan bestaat de gelegenheid u 

op te geven als leesmama, zwempapa, begeleider bij uitstapjes of kan u toetreden tot de 

oudervereninging. 

Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u het e-mailadres van de leerkracht. Zo kan u deze 

gemakkelijk contacteren. Hebt u dringende vragen neem dan contact op via het vaste nummer van 

de school. Probeer leerkrachten niet te contacteren via sociale media en andere kanalen. Ook 

leerkrachten hebben recht op privacy.  

 

Oudercomité 

In onze school bestaat een actief en dynamisch oudercomité. Dit oudercomité steunt 

allerlei initiatieven, helpt mee een aangename sfeer in de school te creëren door 

praktische hulp en organisatie van allerlei activiteiten op school, door de school financieel 

te steunen en door een mogelijke brug tussen alle ouders, kinderen, directie en 

leerkrachten te slaan. Mensen die zich geroepen voelen om deel te nemen aan 

vergaderingen of activiteiten worden verzocht contact op te nemen met de voorzitter of 

via de school.  Wij hopen dat alle ouders het zeer nuttige werk dat geleverd wordt door 

ons oudercomité, waarderen en ook steunen bij de gelegenheden die zich zullen voordoen 

http://www.sintaugustinus-brakel.be/
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Samenstelling: 

Voorzitter : Katrien Bornauw 

Ondervoorzitter : Kelly Van Twembeke 

Penningmeester: Kim Troncquo 

Secretaris: Iris De Pue 

 

Verjaardagen 

De verjaardag van een kleuter of een leerling wordt op school gevierd. De jarige geniet speciale 

aandacht volgens de mogelijkheden van de klas.  

Individuele geschenkjes of drankjes laten we niet toe. Dit om concurrentie te vermijden. Een 

versnapering zoals een koek, stuk fruit kan wel. Houd hierbij zeker rekening met de leeftijd van het 

kind. 

 

Drank – Maaltijd op school - Snoep 

Wij dringen erop aan uw kind geen snoep en kauwgom mee te geven naar school. 

Tijdens elke speeltijd kan enkel een gezond tussendoortje (fruit en/of groente) of droge koek 

worden meegebracht. Mogen wij vragen om het fruit reeds thuis te schillen en in stukjes te 

verdelen? 

Blik, brik en glas zijn eveneens niet toegestaan. Drank wordt in een herbruikbare drinkbus of plastic 

flesje met schroefdop meegebracht naar school. Kinderen mogen ook dit schooljaar enkel nog water 

van thuis meebrengen.  

Boterhammen worden uitsluitend in een brooddoos meegebracht. 

Op onze school worden soep en warme maaltijden voor zowel kleuters als lagere schoolkinderen 

aangeboden.  

Het menu kan u steeds terugvinden op onze website. Aanpassingen aan het menu kunnen voorkomen 

en worden ons, in de mate van het mogelijke, ook meegedeeld. 

 

Rekeningen 

De rekeningen worden maandelijks meegegeven. De betalingen gebeuren via overschrijving. 

Heel uitzonderlijk worden er contante betalingen gevraagd zoals voor eetfestijnen en vastenacties. 
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Verloren voorwerpen 

Gelieve de kledingstukken, brooddozen... zoveel mogelijk te merken. Zo kan bij het verloren gaan 

de eigenaar teruggevonden worden. 

 

 

Gezondheid en hygiëne  

Gelieve het haar van uw kind regelmatig te controleren op neten/luizen en indien nodig te 

behandelen. Van zodra uw kind neten of luizen heeft, vragen wij om de klastitularis hiervan op de 

hoogte te brengen.  

Wij zouden het eveneens op prijs stellen mocht uw kind steeds zakdoekjes bij zich hebben. 

 

Begin – einde schooldag 

• Kinderen worden afgezet aan de witte deur aan de speelplaats 

• kleuters groep 1 tot en met 4 kunnen vanaf 08.25 uur worden afgezet aan de kleuterblok 

(achterkant van de klas), indien vroeger aanwezig komen ze naar de speelplaats lager. Kleuters 

van groep 1 tot en met groep 5 kunnen ’s avonds , onmiddellijk na de klastijd, worden 

opgehaald aan de kleuterklasjes. Nadien zijn deze op de speelplaats lager. 

• Op het einde van de schooldag zullen de kinderen in hun rijen staan en nadien kunnen jullie de 

speelplaats betreden om jullie kind af te halen. 

 

 

 


