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Deel 1: Informatie 
 
1 Contact met de school 
 

Schoolbestuur en scholengemeenschap 

Onze school is een van de twaalf scholen van de scholengemeenschap “K.O.D.B.” (Katholiek Onderwijs 

Dekenaat Bilzen). Deze twaalf scholen behoren tot één schoolbestuur (vzw. K.O.D.B.).  

Algemeen directeur: mevr. Sandrine Nachtergaele 

 

Vzw K.O.D.B. 

Schoolstraat 45 

3740 Bilzen 

Tel.: 089 79 18 96 

Voorzitter: dhr. Chris Moors 

E-mail: kodb@telenet.be 

Website: www.kodb.be 

 

Onze school telt twee vestigingsplaatsen 

VP1: Vrije Basisschool De Bloesem 

Appelboomgaardstraat 7 

3740 Munsterbilzen 

Tel.: 089 41 62 69 

Aanbod: kleuterschool (vanaf 2,5 jaar) en lagere school (1ste tot 3de leerjaar) 

 

VP2: Vrije Basisschool De Driesprong 

Sint-Jozefstraat 14 A 

3740 Bilzen 

Tel.: 089 41 62 69 

Aanbod: kleuterschool (vanaf 2,5 jaar) en lagere school (1ste tot 6de leerjaar) 

 

E-mailadres voor beide vestigingsplaatsen: info.bloesem-driesprong@kodb 

Website: www.bloesem-driesprong.be 

 

Directie:  

Jan Daenen 

Tel.: 089 41 62 69 

E-mail: jan.daenen@kodb.be 

 

Beleidsondersteuner + aanvangsbegeleider: 

Ine Pellaers 

Tel: 089/41 62 69 

E-mail: ine.pellaers@kodb.be 

 

Secretariaat: 

Hannelore Van Wassenhove              

Tel.: 089 41 62 69             

E-mail: secretariaat.bloesem-driesprong@kodb.be  

 

Annemie Allegaert 

Tel : 089/41 62 69 

Email: secretariaat.bloesem-driesprong@kodb.be 

mailto:kodb@telenet.be
http://www.kodb.be/
mailto:info.bloesem-driesprong@kodb
http://www.bloesem-driesprong.be/
mailto:jan.daenen@kodb.be
mailto:ine.pellaers@kodb.be
mailto:secretariaat.bloesem-driesprong@kodb.be
mailto:secretariaat.bloesem-driesprong@kodb.be
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Lidiya Zhukova 

Tel : 089/41 62 69 

Email: secretariaat.bloesem-driesprong@kodb.be 

 

Zorgcoördinator: 

 

Ute Langmayr (voor De Driesprong) 

E-mail: ute.langmayer@kodb.be 

 

 

ICT-coördinaor 

Benny Noben 

E-mail: ict@bloesem-driesprong.be 

 

Leerkrachten 

VP1: De Bloesem 

 

Kleuterschool 

Klas Leerkracht Mailadres 

K1A: Angelique Raskin angelique.raskin@kodb.be 

K1B: Dominique Oosterbosch 

Kristien Dekva 

domenique.oosterbosch@kodb.be 

kristien.delva@kodb.be 

K2 Mireille Gerits mireille.gerits@kodb.be 

K3: Heidi Swinnen heidi.swinnen@kodb.be 

K4: Karin Thijs 

Dominique Oosterbosch 

karin.thijs@kodb.be 

domenique.oosterbosch@kodb.be 

K5: Carine Peters carine.peters@kodb.be 

K6: Brigitte Vrancken brigitte.vrancken@kodb.be 
 

 

 

Lichamelijke Opvoeding: 

Domenique Oosterbosch. Mailadres: domenique.oosterbosch@kodb.be 

 

Kinderverzorgsters 

Martine Bollen. Mailadres: martine.bollen@kodb.be 

Nathalie Withofs: nathalie.withofs@kodb.be 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat.bloesem-driesprong@kodb.be
mailto:ict@bloesem-driesprong.be
mailto:angelique.raskin@kodb.be
mailto:domenique.oosterbosch@kodb.be
mailto:mireille.gerits@kodb.be
mailto:heidi.swinnen@kodb.be
mailto:karin.thijs@kodb.be
mailto:domenique.oosterbosch@kodb.be
mailto:carine.peters@kodb.be
mailto:brigitte.vrancken@kodb.be
mailto:domenique.oosterbosch@kodb.be
mailto:martine.bollen@kodb.be
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Lagere school 

Klas Leerkracht Mailadres 

1A: Pieter Hex pieter.hex@kodb.be 

1B: Liesbet Vissers liesbet.vissers@kodb.be 

2A: Sofie Van Hoof 

Lieve Partoens 

sofie.vanhoof@kodb.be 

godelieve.partoens@kodb.be 

3A: Françoise Requilé (ziek) 

Liselore Mertens (tvv 
Françoise Réquillé) 

francoise.requile@kodb.be 

lieselore.mertens@kodb.be 

evi.timmers@kodb.be 

3B: Ine Pellaers  

Sofie Van Hoof 

 

ine.pellaers@kodb.be 

sofie.vanhoof@kodb.be 

 

 

Lichamelijke Opvoeding: Lieve Lenaerts. Mailadres: godelieve.lenaerts@kodb.be 

 

 

VP2: De Driesprong 

Kleuterschool 

Klas Leerkracht Mailadres 

KS1: Carine Theunissen carine.theunissen@kodb.be 

KS2: Ingrid Lunskens ingrid.lunskens@kodb.be  

KS3: Greet Willems greta.willems@kodb.be 

KS4: Machteld Lambrechts 

Goele Hornix   

machteld.lambrechts@kodb.be 

goele.hornix@kodb.be 
 

Lichamelijke Opvoeding 

Goele Hornix  Mailadres; goele.hornix@kodb.be 

 

Kinderverzorgster 

 Martine Bollen. Mailadres: martine.bollen@kodb.be 

 

 

 

 

 

mailto:pieter.hex@kodb.be
mailto:liesbet.vissers@kodb.be
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 Lagere school 

Klas Leerkracht Mailadres 

1C Josephine Koopmans 
 
Alisa Jorissen  

josephine.koopmans@kodb.be 

alisa.jorissen@kodb.be 

2C 
 
Gilberte Vandebosch  
 
Kim Castermans 

gilberte.vandebosch@kodb.be 

kim.castermans@kodb.be 
 

3C Lydia Thijs  

Loes Peters 

lydia.thijs@kodb.be 

loes.peeters@kodb.be 

4A 
 
Christiane Vossen   
 
Liselore Mertens 

christiane.vossen@kodb.be 
 

lieselore.mertens@kodb.be 

5A Wilma Poesen 

Liselore Mertens 

wilma.poesen@kodb.be 

lieselore.mertens@kodb.be 

6A 
 
Renilde Hansen  renilde.hansen@kodb.be 

 
 

 

Lichamelijke opvoeding: Jirre Mercken. Mailadres: jirre.mercken@kodb.be 

 

2 Organisatie van de school in “Coronatijd 
 
2.1  Organisatie in “VBS De Bloesem 

 

Maatregelen in coronatijden op onze school! 

 
1. Algemene veiligheidsmaatregelen blijven van kracht. 

- 1.5m afstand houden 
- Hand en hoesthygiëne 
- Samenscholingen vermijden 
- Nauwe contacten beperken 

2. Schoolorganisatie: leerlingen op school 
Alle leerlingen zijn tegelijk op school. (Afstandsonderwijs: enkel als een klas in quarantaine moet 
gaan) 

3. Schoolorganisatie: ouders 
- De ouders dragen een mondmasker aan de schoolpoort 
- Ouders verlaten zo snel mogelijk de schoolomgeving 
- Uitzonderlijke aanwezigheid kan enkel op expliciete vraag van de school 

4. Schoolorganisatie: klaslokaal 

mailto:josephine.koopmans@kodb.be
mailto:alisa.jorissen@kodb.be
mailto:gilberte.vandebosch@kodb.be
mailto:kim.castermans@kodb.be
mailto:lydia.thijs@kodb.be
mailto:loes.peeters@kodb.be
mailto:christiane.vossen@kodb.be
mailto:lieselore.mertens@kodb.be
mailto:wilma.poesen@kodb.be
mailto:lieselore.mertens@kodb.be
mailto:renilde.hansen@kodb.be
mailto:jirre.mercken@kodb.be


          Vrije Basisschool De Bloesem – De Driesprong 
          Schoolreglement- Arbeidsreglement-Onthaalbrochure startende leerkrachten 2020-2021 

 

- 51 - 

- We hanteren de klasbubbel als uitgangspunt: groepswerk en partnerwerk kan in de eigen 
klasbubbel. 

- Ventileren en reiniging blijft behouden zoals in juni. 
5. Schoolorganisatie: betreden en verlaten van school 
VBS De Driesprong 
 
 
VBS De Bloesem 
Het kleuter onderwijs 

 

Brengen en halen van de kleuters. 
Er worden 3 groepen gemaakt. K1A+K1B 
+K2; K3+K4; K5+K6. De kleuters gaan via de 
juiste ingang naar hun klasje. Zij verlaten 
de school daar waar zij binnenkomen. 
Opmerking! 
Broertjes en zusjes van hetzelfde gezin 
(kleuter –en lager) komen en verlaten de 
school via de Ida Vanbolenstraat 

klassen waar ochtend avond 

K1A+K1B 
+K2 

Voordeur 
kleuterschool 

 
8u25 
8u40 

 

 
15u10 

K3+K4+K5+K
6 

Ingang Ida 
Vanbolenstraat 

 
 

 
 
 
Het lager onderwijs 

 

Dezelfde regeling als verleden jaar.  
In groepen van ongeveer 50 leerlingen. (groep 
1A+1B; 2A+2B; 3A+3B. Dit is belangrijk voor 
contact-tracing. Elke groep komt binnen via een 
verschillende ingang op school. Zij gaan 
rechtstreeks naar hun klas.  Zij verlaten de school 
daar waar zij binnenkomen.  
Opmerking! 
Broertjes en zusjes van hetzelfde gezin (kleuter –
en lager) komen en verlaten de school via de Ida 
Vanbolenstraat 
 

klassen waar ochtend avond 

1 A+1B Voordeur blok 1 8u25 – 
8u40 

15u10 

2A+ 2B Poort 
Appelboomstraat 

8u25 – 
8u40 

15u10 

3A+3B Poort SBS 8u25 – 
8u40 

15u10 

 
6. Schoolorganisatie: eten en spelen onder de middag.  

 

- De kleutertjes eten onder toezicht van 
middagtoezichtsters.  

uur eetzaal kleuterspeelplaats 

12u15-12u45 K1A+K1B+K2 K3+K4; K5+K6 

12u45 – 13u15 K3+K4; K5 + K6 K1A+K1B+K2 
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7. Schoolorganisatie: speeltijden 

- De kleuters en de leerlingen van het lager onderwijs spelen telkens in hun groep. 

 
 
8. Schoolorganisatie: toiletten en sanitair; regeltjes worden zichtbaar gemaakt met posters 
 

- Voor-en na het toiletmoment worden de handen gewassen 
- Niet spelen op het toilet.  
- Handen worden afgedroogd met papieren doekjes 
- Toiletten doorspoelen met deksel gesloten 
 

 
9.  Schoolorganisatie: Open klasdagen en infoavonden.  

- Er zal geen algemeen woordje van de directeur zijn. (Veiligheid; samenscholingen vermijden.) 
- De open klasdag van de kleuters. Hier zijn enkel de instappers met hun ouders in kleine 

groepjes toegelaten geworden.  
- De infoavond gaat door  voor de ouders van de instappers (kleuters) en de ouders van de 

leerlingen van het 1ste leerjaar. Er zal telkens maar 1 ouder per kind worden toegelaten. Er 
zal ook gewerkt worden in kleine groepen. De klastitularissen nodigen de ouders uit.  

- De ouders van de andere kinderen krijgen in de loop van de eerste twee weken van het 
schooljaar een handig documentje waar de klasorganisatie en klasafspraken in terug te 
vinden zijn. Dit documentje wordt meegegeven aan de kinderen.  
 

10.  Schoolorganisatie: Oudercontacten. 
- Fysieke oudercontacten: enkel indien hoogstnoodzakelijk. Verder is er de mogelijkheid om 

deze contacten ook digitaal of telefonisch te organiseren. De school zal tijdig meedelen op 
welke manier dit gaat gebeuren.  
 

11.  Schoolorganisatie groepsactiviteiten 
- Activiteiten met ouders: drinks, spaghettiavond, … kan niet. 
- Activiteiten in bubbel van de groepen van 50 zonder ouders kan wel.  

 
12. Schoolorganisatie bewegingsopvoeding + zwemmen 

- Turnen gaat door.  
- De zwemlessen worden opgeschort tijdens het 1ste trimester, nadien volgt er een evaluatie. 

Ondertussen is deze maatregel veranderd. Er mag terug gezwommen worden rekening 
houdend met het coronadraaiboek dat de gemeente heeft bezorgd aan de school. Als het 
aantal besmettingen de hoogte in gaat dan kan de school alsnog beslissen om het zwemmen 
niet te laten doorgaan. 

 

- Het lager onderwijs.  
- Zij eten in hun klas. Zie schema.  
- Spelen doen zij ook op 3 velden in hun groep.  
- Het 1ste, 2de en 3de leerjaar hebben hun 

namiddagspeeltijd aansluitend op de 
middagspeeltijd.  

uur klas Speelplaats 

12u15– 
12u30 

Alle 
leerjaren 

- - 

 
12u30 – 
13u30 

 
- 
 
 

De leerlingen 
spelen in hun 
bubbel op de 
speelplaats. Er 
zijn 3 velden op 
de speelplaats 
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2.2  Organisatie in “VBS De Driesprong” 

 

Maatregelen in coronatijden op onze school! 
 

1. Algemene veiligheidsmaatregelen blijven van kracht. 
- 1.5m afstand houden 
- Hand en hoesthygiëne 
- Samenscholingen vermijden 
- Nauwe contacten beperken 

2. Schoolorganisatie: leerlingen op school 
Alle leerlingen zijn tegelijk op school. (Afstandsonderwijs: enkel als een klas in quarantaine moet 
gaan) 

3. Schoolorganisatie: ouders 
- De ouders dragen een mondmasker aan de schoolpoort 
- Ouders verlaten zo snel mogelijk de schoolomgeving 
- Uitzonderlijke aanwezigheid kan enkel op expliciete vraag van de school 

4. Schoolorganisatie: klaslokaal 
- We hanteren de klasbubbel als uitgangspunt: groepswerk en partnerwerk kan in de eigen 

klasbubbel. 
- Ventileren en reiniging blijft behouden zoals in juni. 

5. Schoolorganisatie: betreden en verlaten van school 
- De rijen naar het kerkplein voor de leerlingen het lager onderwijs zijn er niet meer. De ouders 

halen hun leerlingen af aan de school. (Zie schema voor de juiste uitgang + tijdstip) 
 

Het kleuter onderwijs 
 

Brengen van de kleuters. 
Er worden 2 groepen gemaakt waarvan telkens 
iedere groep bestaat uit 2 klassen. De kleuters 
gaan via de juiste ingang naar hun klasje. Zie 
schema. 

klassen waar ochtend 

KS1+KS2 Deur kleuterschool 8u25 – 
8u40 

KS3+KS4 Zwarte hek 8u25 – 
8u40 

 

Afhalen van de kleuters. 
De kleuters verlaten in 1 groep de school.  

klassen waar afhalen 

KS1+KS2 
KS3+KS4 

Afdakje Kiss en Ride 
in hun groep 

15u10 

15u10 

 
Het lager onderwijs 

 

In  groepen van ongeveer 50 leerlingen. (groep 1ste + 4de; 
groep 2de +3de; groep 5de+6de ) Dit is belangrijk voor 
contact-tracing. Elke groep komt binnen via een 
verschillende ingang op school. Zij gaan rechtstreeks 
naar hun klas. Zij verlaten de school volgens 
onderstaand schema in hun eigen groep.  
 

klassen waar ochtend avond 

1 + 4 Klein poortje 8u25 – 
8u40 

15u20 

2 + 3 Noodingang 
turnzaal 

8u25 – 
8u40 

15u10 

5 + 6 Hoofdingang 8u25 – 
8u40 

15u10 

 
6. Schoolorganisatie: eten in de eetzaal onder de middag. We willen uitdrukkelijk vragen dat alle 

kinderen in de school blijven eten.  
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7. Schoolorganisatie: speeltijden 

- De kleuters en de leerlingen van het lager onderwijs spelen telkens in hun groep. 

 

Het kleuteronderwijs 

klassen uur waar 

KS1+KS2+KS3+KS4 10u20 – 10u35 De speelplaats van de kleuters zal door 
middel van een lint in twee delen worden 
gesplitst. 

12u15 – 13u15 

14u55 – 15u10 

 
Het lager onderwijs 

klassen uur waar 

1 + 4  10u10 – 10u25 Veld 1 en 2 (afwisselend met 5 + 6) 

2 + 3  10u30 – 10u45 Veld 1 en 2 

5 + 6 10u10 – 10u25 Veld 1 en 2 (afwisselend met 1 + 4) 

5+6 14u00 – 14u15 De hele speelplaats 

 
 
8. Schoolorganisatie: toiletten en sanitair; regeltjes worden zichtbaar gemaakt met posters 
 

- Voor-en na het toiletmoment worden de handen gewassen 
- Niet spelen op het toilet.  
- Handen worden afgedroogd met papieren doekjes 
- Toiletten doorspoelen met deksel gesloten 

 
9. Schoolorganisatie: Organisatie meerdaagse uitstappen 

- De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan dit jaar van 7 oktober tot en met 9 oktober op 
zeeklassen in Oostende. Zij logeren er in een jeugdherberg. De verplaatsing zal gebeuren met 
een bus. De ouders van het 5de en 6de leerjaar zullen tijdig geïnformeerd worden. Op vraag 
van ons heeft zowel de busmaatschappij als de verantwoordelijke van de jeugdherberg laten 
weten welke coronamaatregelen zij getroffen hebben. De ouders zullen in een speciale brief 
over dit en het programma van de meerdaagse uitstap op de hoogte worden gesteld.  

 

- De kleutertjes eten onder toezicht van 
middagtoezichtsters.  

uur eetzaal kleuterspeelplaats 

12u15-12u45 KS1+KS2 KS3+KS4 

12u45 – 13u15 KS3 + KS4 KS1+KS2 

- Het lager onderwijs. Zij eten in de eetzaal onder de 
middag in hun groep. Zie schema.  

- Spelen doen zij ook op twee velden in hun groep.  
- Het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar hebben hun namiddag 

speeltijd aansluitend op de middagspeeltijd. Omwille 
van praktische redenen start het 6de leerjaar om 12u55 
met de les en heeft dus nog een speeltijd in de 
namiddag. Eten gebeurt onder toezicht van 
middagtoezichtsters. Leerkrachten houden toezicht 
vanaf 13u15 tot 13u30. 

 

uur eetzaal veld 1 veld 2 

12u00 – 
12u15 

5 + 6 / / 

12u15 – 
12u35 

1 + 4 5 + 6 2 + 3 

12u35 – 
12u55 

2 + 3 1 + 4 5 + 6 

12u55 – 
13u30 

/ 2 + 3 1 + 4 
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10.  Schoolorganisatie: Open klasdagen en infoavonden.  
- Er zal geen algemeen woordje van de directeur zijn. (Veiligheid; samenscholingen vermijden.) 
- De open klasdag van de kleuters. Hier zijn enkel de instappers met hun ouders in kleine 

groepjes toegelaten.  
- De infoavond gaat door voor de ouders van de instappers (kleuters) en de ouders van de 

leerlingen van het 1ste leerjaar. Er zal telkens maar 1 ouder per kind worden toegelaten. Er 
zal ook gewerkt worden in kleine groepen. De klastitularissen nodigen de ouders uit.  

- De ouders van de andere kinderen krijgen in de loop van de 2de week van september een 
handig documentje waar de klasorganisatie en klasafspraken in terug te vinden zijn. Dit 
documentje wordt meegegeven aan de kinderen.  
 

11.  Schoolorganisatie: Oudercontacten. 
- Fysieke oudercontacten: enkel indien hoogstnoodzakelijk. Verder is er de mogelijkheid om 

deze contacten ook digitaal of telefonisch te organiseren. De school zal tijdig meedelen op 
welke manier dit gaat gebeuren.  
 

12.  Schoolorganisatie groepsactiviteiten 
- Activiteiten met ouders: drinks, spaghettiavond, … kan niet. 
- Activiteiten in bubbel van de groepen van 50 zonder ouders kan wel.  

 
13. Schoolorganisatie bewegingsopvoeding + zwemmen 

- Turnen gaat door.  
- De zwemlessen worden opgeschort in 1ste trimester, nadien volgt er een evaluatie.  

 
Schooluren 

Voor de vestigingsplaatsen De Bloesem en De Driesprong gelden de volgende schooluren: 

 

 

 Voormiddag Namiddag 

Maandag 08:40 – 12:15 13:15 – 15:10 

Dinsdag 08:40 – 12:15 13:15 – 15:10 

Woensdag 08:40 – 12:15  

Donderdag 08:40 – 12:15 13:15 – 15:10 

Vrijdag 08:40 – 12:15 13:15 – 15:10 

 
Er is toezicht op de speelplaats een kwartier voor en een kwartier na schooltijd. Gelieve dus uw 

kinderen niet voor 8:25 u en voor 13:00 u naar school te laten komen. Ook vragen we om uw kinderen 

na schooltijd tijdig af te halen.  

 

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen 

dan ook moeilijk om aan te sluiten bij de les. Bovendien zijn de kinderen van de lagere school (en 6-

jarige kinderen die een jaartje langer in de kleuterschool zijn) leerplichtig en dienen zij aan alle lessen 

en activiteiten volledig deel te nemen. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de 

kinderen op tijd in de school zijn. Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te 

respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in de klas te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn. 
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De voor- en naschoolse opvang 

 

Voor de voor- en naschoolse opvang bestaat er per vestigingsplaats een eigen regeling.  

 

De kinderen van De Bloesem kunnen terecht bij DOMINO, de opvangdienst van de stad Bilzen. Voor 

concrete informatie en voor inschrijvingen kunt u contact nemen met deze dienst op dit adres: 

DOMINO 

Waterstraat 4 

3740 Munsterbilzen 

Tel.: 089/41 89 56  

 

 
De kinderen van De Driesprong kunnen terecht in de opvangdienst in de school zelf. Voor concrete 

informatie, het huishoudelijk reglement en inschrijvingen kunt u tijdens de opvanguren (7:00-8:25 en 

15:10-18:00) terecht bij de begeleidsters: 

 

Voor- en naschoolse opvang DE DRIESPRONG 

Sint-Jozefstraat 14a 

3740 Bilzen 

Tel.: 089 41 44 31 
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Voor de kinderen die in de school blijven eten, hebben we de volgende regeling : 

 

 De kleuters en de kinderen van de lagere school eten in een afzonderlijke eetzaal, onder voldoende 

toezicht.  

 Voor de organisatie van het middagtoezicht betalen de kinderen een bijdrage per dag die jaarlijks 

afgesproken wordt en in de bijdrageregeling is opgenomen.  

 Voor zelfmeegebrachte drank vragen we u, omwille van het beperken van afval in onze school, 

om geen brikjes of blikjes mee te geven, maar wel hervulbare, goed afsluitbare flesjes. Deze kan u 

vullen met enkel water. Er worden tijdens de schooldagen geen frisdranken op school toegelaten. 

 

 
Vakanties 

 

Herfstvakantie   van maandag 2 tot en met zondag 8 november 2020. 

Wapenstilstand  woensdag 11 november 2020 

Kerstvakantie   van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021. 

Krokusvakantie  van maandag 15 tot en met zondag 21 februari 2021.  

Paasvakantie   van maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021 (paasmaandag: 5 april  

  2021) 

Feest van de arbeid  zaterdag 1 mei 2021 

Hemelvaartsdag  donderdag 13 mei 2021 

Brugdag   vrijdag 14 mei 2021 

Pinkstermaandag  24 mei 2021 

Zomervakantie   van donderdag 1 juli 2020 tot dinsdag 31 augustus 2021 

 

Facultatieve vrije dagen 
De Bloesem   maandag 28 september 2020 

    vrijdag 4 juni 2021 

 

De Driesprong   maandag 12 oktober 2020 

    maandag 15 maart 2021 

     

     

Pedagogische studiedagen voor de beide vestigingen  

 

maandag 14 september 2020  

    woensdag 17 maart 2021 

     

 

Laatste schooldag: de school eindigt op woensdag 30 juni 2021. 

 

 
3 Samenwerking 
 
3.1 Met de ouders 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij zeer belangrijk. Je 

kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de 

directeur, de zorgcoördinator of de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten. Ook bij de leden 

van onze schoolraad kan je steeds terecht. (Zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders.) 
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Contact: Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 089/41 62 69. Met de leerkracht 

kan je ook afspreken per brief of via een nota in de schoolagenda. 

 De school neemt contact op via een nota in de schoolagenda, telefonisch of per brief. 

 

Oudercomité De Bloesem: Voorzitter: dhr. Kristof Sillen 

   E-mail: oudercomitedebloesem@gmail.com 

Oudercomité De Driesprong: Voorzitter:  

            E-mail: dedriesprongoudervereniging@gmail.com 
 

Schoolraad: Voorzitter en contactpersoon: dhr. Kristof Sillen 

 E-mail: kristof.sillen@gmail.com 

 

 Oudergeleding: dhr. Kristof Sillen, dhr. David Nys 

 Personeelsgeleding: mevr. Greet Willems, mevr. Karin Thijs 

 Lokale gemeenschap: dhr. Marcel Stulens 

 

Met externen 

3.2 Centrum Leerlingbegeleiding (CLB) Limburg regio Oost in 7 vragen 

Vanaf 7 juli 2020 zal de afdeling in Bilzen samengaan met de afdeling in Genk. Jullie zullen ons 

vanaf dan niet langer terugvinden op de Tweevoetjesweg in Bilzen maar op onze Genkse 

afdeling (Zevenbonderstraat 80). Op afspraak mekaar ontmoeten in Bilzen zal wel nog steeds mogelijk 

zijn. Vanaf 1 september zullen we op afspraak te vinden zijn in het oude Broederhuis, Winterstraat 12 

te Bilzen. Voor onze afdeling in Genk verandert er niets qua locatie. We blijven in Genk, zoals sinds jaar 

en dag, op de Zevenbonderstraat bereikbaar. 

 

Contactpersoon:  

Schoolarts:  

 

3.2.1  Wat is een CLB?  
Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n 
centrum. In een CLB werken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, 
pedagogen. Samen met de school zorgen zij ervoor dat jouw kind zich zo goed mogelijk kan 
ontwikkelen. 
 
De openingsuren en -dagen zijn terug te vinden op de  website van Vrij  CLB Limburg onder de naam 
van de betreffende afdeling. 
 

 

3.2.2  Zijn ouders ook welkom op het CLB? 
Ja, graag zelfs. Het CLB geeft ouders, leraren, kinderen en jongeren informatie, hulp en begeleiding. 
Sommige CLB’s hebben een interculturele medewerker. Die zorgt dat mensen uit andere culturen 
zich welkom voelen. 
 

3.2.3 Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht? 
 
Je kan naar het CLB 

 als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; 

 als je kind moeite heeft met leren; 

 bij vragen ivm studiekeuze 

 als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ; 

mailto:dedriesprongoudervereniging@gmail.com
mailto:kristof.sillen@gmail.com
https://www.vclblimburg.be/#afdelingen
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 met vragen over inentingen; 
 
Je kind moet naar het CLB 

 voor het systematisch contactmoment; 

 als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); 

 voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; 

 om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; 
 

3.2.4  Hoe werkt het CLB? 
 

Algemeen. 

We zullen vanaf schooljaar 2020-2021 als 'afdeling Genk' werken in 7 teams: 

 het onthaalteam basisonderwijs 

 het onthaalteam secundair onderwijs 

 het trajectteam basisonderwijs 

 het trajectteam secundair onderwijs 

 het trajectteam verontrusting 

 de equipe voor de medische activiteiten  

 het secretariaatsteam 

Er werd bewust gekozen voor een opsplitsing in niveaus (basis- vs. secundair onderwijs), opnieuw om 

gerichter te kunnen werken met specialisaties, expertisedomeinen. 

Specifiek voor onze twee vestigingen.  

 
We werken met een onthaalteam per school. Deze CLB-medewerkers zorgen voor:  

 Onthaal van nieuwe vragen 

 Informeren en adviseren van leerlingen en hun ouders 

 Handelingsgericht advies aan leerkrachten in hun zorg voor leerlingen 

 Toe leiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern) 
 
Op de website van Vrij CLB Limburg zijn de contactgegevens van de onthaalteams terug te vinden. 

 
Daarnaast werken we met begeleidingsteams. Deze teams gaan voor een langere tijd op pad met de 
leerlingen (en/of ouders en leerkrachten): 

 Uitgebreide analyse van de problemen 

 Begeleiden 

 Coördineren van begeleidingstrajecten in samenwerking met onderwijs en welzijn. 

 Verontrustende situaties, crisissituaties 
Op basis van de expertise wordt telkens bekeken wie een bepaalde vraag verder opneemt. De 
school, leerlingen en/of ouders worden op de hoogte gebracht welke CLB-medewerker dit is. 
 

 

3.2.5  Op onderzoek: het systematisch contact met het CLB 
 
Er zijn 5 contactmomenten en 4 vaccinatiemomenten.  
 

https://www.vclblimburg.be/#afdelingen
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De doelstelling van de systematische contactmomenten is voor alle leerlingen een regelmatig aanbod 
te voorzien op vlak van welbevinden en gezondheid. 
 

2020-2021 

Gewoon 

onderwijs 

1ste 

kleuter  

1ste  

leerjaar  

4de 

leerjaar  

5de 

leerjaar  

6de 

leerjaar 

1ste  sec. 3e sec. 

Buitengewoon 

onderwijs 

3 jaar 6 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 14 jaar 

Contactmoment X X X  X  X 

Vaccinatieaanbod  X   X  X  X  

 
We overlopen even de aandachtspunten: 

 Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid 

van ouders.  

 Het eerste leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod. 

 Het vierde leerjaar is een contactmoment met een beperkt aanbod. 

 Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.  

 Leerlingen van het zesde leerjaar krijgen een meer uitgebreidere onderzoek en ligt de focus 

op de overgang naar het secundair onderwijs. 

 Leerlingen in het eerste secundair krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie. 

 Leerlingen in het derde secundair bieden we een uitgebreider contactmoment aan met 
aandacht voor welbevinden en gezondheid. 

3.2.6  Inentingen 
 
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de 
overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.  
 

Welke inentingen kan je kind krijgen? 
 

 1ste lagere school 6/7 jaar P Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem),          
Pertussis  ( Kinkhoest) 

 5de lagere school 10/11 
jaar 

Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) 
 

 1ste secundair 12/13 
jaar 

Humaan Papillomavirus(2x)  
 

 3de secundair 14/15 
jaar 

Difterie, Tetanus, Kinkhoest 

 

3.2.6  CLB-dossier 
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Als je kind bij ons voor een begeleiding komt, maken we een dossier. Daarin staat alles wat met jouw 
kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  

 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  

 We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  
 

3.2.7  Naar een andere school 
 
Wanneer je kind van school verandert, bezorgen we het dossier aan het CLB dat de nieuwe school 
begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9).  
 
 De identificatiegegevens van je kind, de gegevens over de inentingen, de medische onderzoeken, 

de leerplichtbegeleiding, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag of een 
verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden automatisch overgedragen.  

 Alle andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet 
kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 12 jaar of ouder is. 
Het moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling van de 
overdracht. Dat is dus vanaf het moment dat je kind in de nieuwe school wordt ingeschreven.  
Dat moet zo snel omdat het dossier van je kind anders automatisch met de inschrijving verhuist.  

 

 
 

3.2.8  Het dossier inkijken 
 
Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd 
mogen het dossier enkel inkijken met toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan 
mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige 
dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  
Inkijken gebeurt wel altijd samen met een CLB-medewerker die je de nodige uitleg geeft. Je kan een 
kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets 
anders dienen dan jeugdhulp.  
 
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier van je kind op te nemen. Daarvoor moet je 
wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht 
verwerken, zoals de resultaten van de systematische contacten.  
 

3.2.9  Een klacht 
 
Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te 
behandelen. Dit garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. 
De procedure kan je vragen aan een CLB-medewerker of de directeur van het CLB.  
 

3.2.10  Ook belangrijk om weten  
 
 Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of de leerling 

ouder dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, 
derden, enz.  
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 Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven 
die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze overdracht gebeurt enkel 
na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de ouders. 

 Het CLB-dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de 
laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon 
onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar is geworden. Na deze periode 
wordt het dossier vernietigd.  

 
 

3.2.11  Andere interessante kanalen  

 
Website Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be 

 
Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je kind past en die het alle kansen 
geeft voor zijn  toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor 
leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, 
onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap. 

CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of your life 
 
 

Voor je rechten en plichten bij het CLB, bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent 
verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het 
kind (Zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of 
onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van 
bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen 
van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten.) Je kan 
rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 
 
Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-
medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website. 
 
 

 

 

 

 

Ondersteuningsnetwerk Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: 

Ondersteuningsnetwerk Limburg, knooppunt Zuid 

Mailadres: Zorgloket Zuid -Limburg 

Zorgloket.zuidlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over 

de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt 

voor ouders: 

Elke Knapen en Katrijn Cosemans. 
Ondersteuningsnetwerk Limburg, knooppunt Zuid 

Tel.nr. Zorgloket Zuid-Limburg: 0472/26.20.33 

Klachtencommissie Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Guimardstraat 1 

http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.clbchat.be/
https://www.clbchat.be/
mailto:Zorgloket.zuidlimburg@katholiekonderwijs.vlaandere
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1040 Brussel 

02 507 08 72 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Lokaal overlegplatform 
 

Bert Verleysen, LOP voorzitter  

bert@beverconsult.be 

 

Lop deskundige RIK HERMANS 
M 0492 15 25 09 

T 02 553 68 16 

rik.hermans@ond.vlaanderen.be 

 Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten 

t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw  

Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11 

1210 Brussel 

02 553 93 83 

commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid 

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi 

Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) 

Commissie zorgvuldig bestuur 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

02 553 65 98 

zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

Vrij CLB Limburg – afdeling 

Genk 

Veerle Pellens 

Regiodirecteur 

veerle.pellens@vrijclblimburg.be 

Vrij CLB Limburg - Afdeling Genk 

Zevenbonderstraat 80, 3600 Genk 

+32 89 56 93 20 

Vrij CLB Limburg - Afdeling Bilzen 

Tweevoetjesweg 2, 3740 Bilzen 

+32 89 51 07 90 

 
 

 

 

 

https://guimard.sharepoint.com/sites/U_a2ea7b10-bf7c-4487-ae81-93da9b695dd0_O365g_Direct_Or_Indirect_/Shared%20Documents/Schoolreglementen%202020-2021/Schoolreglement%20basisonderwijs/klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
../../../../Schooljaar%202014-2015/bert@beverconsult.be
mailto:rik.hermans@ond.vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
mailto:veerle.pellens@vrijclblimburg.be

