Vrije Basisschool “De Kei”

Jef van Hoofstraat 3
3960 Beek-Bree
089/46.16.77
0493/67.47.93 (noodgeval)
directie.dekei@dekubus-bree.be
www.dekei-beek.eu

Praktische informatie over onze school
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Zij en wij
houden van een school
waar het hart mag meespreken
waar het hoofd leert meedenken
waar de handen mogen meewerken

Dag jongen
Dag meisje
Van harte welkom! Als je bent ingeschreven in de kleuterklas gaat er een nieuwe en boeiende wereld
voor je open. Op een speelse manier krijg je de kans om je te ontwikkelen. Ga je naar het eerste leerjaar
dan leer je stilaan je weg zoeken en ontdekken wat je talenten zijn, samen met de leerkrachten. Ben je
nieuw in onze school dan heb je misschien wel wat aanpassing nodig. We zullen je helpen, samen met je
klasgenootjes en wensen je een fijn schooljaar toe.

Beste ouders
Hartelijk welkom in onze basisschool DE KEI.
KEI staat voor Kindvriendelijk, Eigentijds Imago met een inspirerende uitstraling.
Wij zullen ons als team inzetten voor onderwijs en opvoeding van uw kind. We zijn ons goed bewust van
deze belangrijke taak en zullen opbouwend werken aan de lichamelijke, geestelijke en sociale groei van
uw kind.
In een positief werkklimaat zullen de nodige kansen geboden worden om verder te kunnen groeien en ontwikkelen naar een “uniek kind” met de nodige aandacht voor het ontplooien van “eigen talenten”.
In deze brochure stellen we onze school aan u voor.
We hopen met u en uw kind(eren) een fijne relatie op te bouwen die moet bijdragen tot een goede verstandhouding tussen gezin en school.

Namens het schoolteam en Edith Kuppens, de directeur

Onderwijs is niet het vullen van een emmer
maar het ontsteken van het vuur…
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1. 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: Edith Kuppens
Telefoon: 089/46 16 77 of 0493/67 47 93 (noodgeval)
e-mail: directie.dekei@dekubus-bree.be

Secretariaat

Naam: Ingrid Hoeken en Sara Swennen
Telefoon: 089/46 16 77
e-mail: admin.dekei@dekubus-bree.be

Zorgcoördinator

Naam: Sabien Segers
e-mail: sabien.segers@dekubus-bree.be
Naam: Liesl.Schepers
e-mail: liesl.schepers@dekubus-bree.be
Naam: Veerle Schepers
e-mail: Veerle.schepers@dekubus-bree.be

Leerkrachtenteam

Kleuterschool:
2,5 jr.
Chris Martens
Liesl Schepers
3 - 4 jr.
Sarah Baens
Veerle Schepers
3 – 4 jr.
Elke Bakkers
Veerle Schepers
5 jr.
Linda Vermeulen
5 jr.
Kim Dreesen
Veerle Schepers
Ondersteuning Liesl Schepers
Veerle Schepers
K.verz.
Arlette Corstjens
Lagere school:
1A
Diane Vanvlijmen
Sabien Segers
1B
Geert Bijnens
Sophie Simons
2A
Sandra Goossens
3A
Mieke Geebelen
Onderst. 2+3 Kris Umans
4A
Anita Pierson
Femke Craeghs
4B
Anne-Lotte Swennen
Femke Craeghs
5A
Mia Broekx
5B
Kurt Vrolix
6A
Henny Broekx
6B
Nena van Hoorn

chris.martens@dekubus-bree.be
liesl.schepers@dekubus-bree.be
sarah.baens@dekubus-bree.be
veerle.schepers@dekbus-bree.be
elke.bakkers@dekubus-bree.be
veerle.schepers@dekbus-bree.be
linda.vermeulen@dekubus-bree.be
kim.dreesen@dekubus-bree.be
veerle.schepers@dekbus-bree.be
liesl.schepers@dekubus-bree.be
veerle.schepers@dekubus-bree.be
arlette.corstjens@dekubus-bree.be

diane.vanvlijmen@dekubus-bree.be
sabien.segers@dekubus-bree.be
geert.bijnens@dekubus-bree.be
sophie.simons@dekubus-bree.be
sandra.goossens@dekubus-bree.be
mieke.geebelen@dekubus-bree.be
kris.umans@dekubus-bree.be
anita.pierson@dekubus-bree.be
femke.craeghs@dekubus-bree.be
annelotte.swennen@dekubus-bree.be
femke.craeghs@dekubus-bree.be
mia.broekx@dekubus-bree.be
kurt.vrolix@dekubus-bree.be
henny.broekx@dekubus-bree.be
nena.vanhoorn@dekubus-bree.be

Mia Broekx, Kurt Vrolix, Nena van Hoorn en Femke Craeghs geven ook lessen in
de andere klassen van het vijfde en/of zesde leerjaar.
Lichamelijke opvoeding:
La+Kl Sofie Nouwkens
Kl
Veerle Schepers

sofie.nouwkens@dekubus-bree.be
veerle.schepers@dekubus-bree.be
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ICT-coördinator
dagogisch)

(pe-

Naam: Mia Broekx
e-mail: mia.broekx@dekubus-bree.be

Preventieadviseur en
aanspreekpunt voor
informatieveiligheid

Naam: Tine Vrinssen
e-mail: preventive.dekubus-bree.be

Schoolstructuur

Basisschool De Kei
Jef van Hoofstraat 3
3960 Bree
089/46 16 77
0493/ 67 47 93
directie.dekei@dekubus-bree.be
admin.dekei@dekubus-bree.be

Scholengemeenschap

Naam: De KuBuS
Coördinerend directeur: Patrick Trines
Adres: Gerdingerpoort 20, 3960 Bree
Samenstelling:
-basisschool
De Kei in Beek
Kadee in Tongerlo
De Wissel in Opitter
De Vuurvogel in Bree en Vostert
-buitengewoon lager onderwijs
De Boemerang in Bree

Schoolbestuur

Voorzitter: Dominique Vanderstegen
Naam vzw: KaBo Beek – Bree vzw
Adres: Jef van Hoofstraat 3
Telefoon: 089/47.29.48
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. Ze is
ook verantwoordelijk voor de benoeming van het
personeel en voor de
eindverantwoordelijkheid

Website van de school

www.dekei-beek.eu

2. Organisatie van de school
Schooluren

Voormiddag van 8u45 tot 12u00
Namiddag van 13u10 tot 15u30
De kinderen mogen ’s morgens op de speelplaats vanaf 8u30 en ’s middags vanaf
13u00.

Voor- en naschoolse
opvang

Een zelfstandige vzw, die onder toezicht staat van Kind en Gezin, organiseert
voor- en naschoolse opvang en middagopvang.
Gezin.
Naam: vzw Pinoccio
Uren: Iedere dag van 7u00 tot 8u30 en van 15u30 tot 18u00. Op woensdag van
12u00 tot 18u00.
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Plaats: in de kleuterbouw
Vergoeding: volgens afspraken van vzw Pinoccio
Verantwoordelijke(n): Lisette Donders
Telefoon:
0497/93.02.33 tijdens de opvanguren
0493/82.65.43 na de opvanguren
Het toezicht door de school begint om 8u30. Er is toezicht op de speelplaats tot
15u45. De leerlingen die vóór 8u30 op de speelplaats worden afgezet, moeten
naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na de uren geen toegang om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Middagopvang

Onder toezicht van een leerkracht eten de kinderen van het lager ’s middags een
boterham in de klas en kunnen ze na het eten onder toezicht van een medewerker van de opvang buiten spelen.
De kleuters eten onder toezicht van een medewerker van de opvang in één van
de twee eetzalen.
Voor het middagtoezicht wordt een bijdrage aan de ouders gevraagd. Dit is een
onderlinge afspraak voor al onze scholen van onze scholengemeenschap.
De bijdragen worden als volgt berekend:
- €0,25/kind/keer
- Of een abonnement per jaar :
- €25 voor 1 kind/jaar : op factuur voor kerstvakantie
- €45 voor 2 kinderen/jaar: 2de kind op factuur voor paasvakantie
- €65 voor 3 kinderen/jaar: 3de kind op factuur voor grote vakantie
Boterhammen, fruit en koeken in de boekentas zijn regelmatig oorzaak van beschadigingen aan boeken. Wees voorzichtig! In de klas is er een speciale box
voorzien waar de kinderen hun brooddoos en drankje in kunnen plaatsen die
naar de eetzaal en nadien terug naar de klas wordt gebracht door een leerling.
Voor de drank tijdens de middagpauze: enkel een flesjes van thuis met water,
fruitsap, choco of melk. Geen frisdranken of energiedranken.

Vakanties

Zie schoolkalender

Vrije dagen

Vrijdag 12 november 2021
Maandag 3 mei 2022

Pedagogische studiedagen

Woensdag 6 oktober 2021
Maandag 6 december 2021

Leerlingenvervoer

Onze school organiseert geen leerlingenvervoer.
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3. Samenwerking
i.

Met de ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds
bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de
klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring tussen school en ouders).
Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

ii.

Contact

Je kan telefonisch of via mail een afspraak maken.
Telefonisch:
O89/46 16 77 of 0493/67.47.93 (noodgeval)
Via mail:
admin.dekei@dekubus-bree.be (secretariaat)
sabien.segers@dekubus-bree.be (zorgcoördinator)
directie.dekei@dekubus-bree.be (directie)
via het mailadres van de klastitularis

Ouderraad

Voorzitter: Bert Broux
Leden: zie schoolkalender
De ouderraad werkt mee aan de schoolorganisatie. Zij ondersteunen de school
bij verschillende initiatieven zoals grootouderdag, busvervoer, zwemmen
kleuters, schoolfeest, sinterklaasfeest… Zij denken mee over het beleid en
nemen actief deel aan de schoolraad.

Schoolraad

Voorzitter: Anita Pierson
Contactgegevens voorzitter: anita.pierson@dekubus-bree.be
Oudergeleding: Nancy Keijers, Bert Broux
Personeelsgeleding: Anita Pierson, Linda Vermeulen
Lokale gemeenschap: Steven Lipkens, Marijke Teppers
Het is een inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten en lokale gemeenschap
en schoolbestuur vertegenwoordigd zijn. Samen overleggen ze over
schoolreglement, organisatie, schoolrekeningen, veiligheid, gezondheid…

Met de leerlingen
Leerlingenraad

iii.

Verkiezingsprocedure: jaarlijks verkiesbaar door de leerlingen van de klas
Samenstelling: 1 jongen en 1 meisje van het eerste tot en met het zesde
leerjaar
Verantwoordelijke: de directeur
Deze raad vertegenwoordigt de ideeën vanuit de verschillende klasgroepen.

Met externen
Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het CLB Noord-Oost Limburg
Adres: De Houborn 45/1-2, 3960 Bree
Contact CLB: 089/46 97 30 of bree@vclblimburg.be
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.
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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:
Zorgloket Noord-Limburg
Steenovenstraat 20
3990 Peer-Wijchmaal
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de
ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders:
Zorgloket Noord-Limburg
zorgloket.noordlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen
011/340.713
Coördinatoren: Leo Van den Broek, Elke Grondelaers

4. Nuttige adressen
Klachtencommissie
Katholiek Onderwijs
Vlaanderen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

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,
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
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