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Beste ouders 
 

Maandag 25 juni ’18,  tijdens ,,schuif-eens-op’’  
maken onze kinderen kennis met de leerkrachten van volgend schooljaar.  
 

Hieronder lezen jullie hoe we het schooljaar 2018-2019 organiseren.  

We duimen voor leuke laatste schooldagen en … een fijne zomervakantie!  
 

Johan Bryon, directeur. 
 

 

We hebben onze voorlopige planning opgemaakt volgens de leerlingenaantallen die ons nu bekend zijn.  

Als er tegen 3 september ’18 grote wijzigingen zijn in de leerlingenaantallen, herzien we eventueel onze planning.  

Kleuterschool 
 In de knuffelklas start Lies Van Dingenen met 7 instappers. 

Juf Lies werkt deeltijds.  

Op dinsdag staat Ineke Pira in de knuffelklas. 

 In de 1ste kleuterklas verwachten we 19 kinderen.  

Annemie Saenen is de klastitularis. 

 Helga Buelens is de kinderverzorgster  voor de knuffelklas en de 

1ste kleuterklas.  

 In de 2de kleuterklas komen wellicht 25 kinderen.  

Leen Coppens en Iris Van Aerschot zijn de leerkrachten en werken 

als volgt: 

- Juf Iris op maandag en dinsdag 

- Juf Leen op donderdag en vrijdag  

         en om beurt op woensdag.  

 In de 3de kleuterklas komen wellicht 26 kinderen.  

Mieke Kindermans en Iris Van Aerschot zijn de leerkrachten en 

werken als volgt: 

- Juf Mieke op maandag en dinsdag 

- Juf Iris op donderdag en vrijdag  

        en om beurt op woensdag.  

  Ineke Pira is de turnjuf voor de kleuterschool.  

 

 

 

Erg spijtig …  

omwille van het minder aantal leerlingen hebben volgende schooljaar 

kleuterjuffen Julie Wierinckx en Sophie Maes  

geen lesopdracht meer.  

We wensen hen veel succes in hun verdere loopbaan.  

 Lagere school 

 Ellen Taes is de klastitularis van het 1ste leerjaar.  

Ze verwacht 28 leerlingen. Vrijwel heel de schoolweek ondersteunen 

zorgleerkrachten Martine Cludts en Ineke Pira de klas. 

 

 Het 2de leerjaar telt volgend schooljaar 24 leerlingen . 

 Els Antonus is de klastitularis van het 2de leerjaar.  

Juf Els werkt deeltijds.  

Ze wordt op maandag- en vrijdagnamiddag vervangen door Ineke Pira.  

Juf Ineke heeft in haar vorige school ervaring opgedaan in de 1ste 

graad van het lager onderwijs. 

 Margo Ceusters is de klastitularis van het 3de leerjaar met  

26 kinderen. Juf Margo werkt deeltijds. 

Op woensdag staat Dennis Claes in de klas.  

 Het 4de leerjaar telt wellicht 26 kinderen.  

    Vicky Callewaert is de klastitularis.  

 In het 5de leerjaar verwachten we 24 kinderen.  

   Leen De Wit is de klastitularis.  

     Juf Leen werkt deeltijds. 

     Juf Myra vervangt haar op vrijdagnamiddag. 

    Het 6de leerjaar zal 30 leerlingen tellen. 

    Jolien Brever en Tina Rommens hebben samen de zorg over de  

    klas. Ze werken in een systeem van co-teaching en  

    gedifferentieerde groepen. 

    Juf Jolien werkt deeltijds. Op woensdag en donderdagnamiddag  

    ondersteunt juf Gudrun het 6de leerjaar.  

 

  Dennis Claes is de turn- en zwemleraar in de lagere school.  

     Hij heeft zowel het diploma van leerkracht lichamelijke opvoeding  

     als dat van onderwijzer.  

 

  Stijn Dekelver is de ICT- coördinator voor de hele school. 

Jullie merken het, we tellen grote leerlingengroepen in onze school. Het is niet mogelijk om alle grote leerlingengroepen volledig of zelfs 

gedeeltelijk te splitsen. Daarom ondersteunen de zorgleerkrachten die grote groepen in een systeem van co-teaching en 

gedifferentieerde groepen.  

Alle klassen worden ondersteund door zorgleerkrachten 

 Claire De Smedt is de zorgleerkracht van de kleuterschool.  

 Martine Cludts is de zorgleerkracht van het 1ste en 2de leerjaar, telkens in de voormiddag van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

 Stijn Dekelver en Dennis Claes ondersteunen samen het 3de en 4de leerjaar. 

 Myra Peeters ondersteunt het 3de,  4de en 5de leerjaar op woensdag, donderdag en vrijdag 

 Gudrun Peperstraete is de zorgcoördinator en ondersteunt tevens het 5de en 6de leerjaar. 

 Vrijdag 29 juni ’18 is de laatste schooldag! 

          

           Om 15.45 uur is er geen sport en spel voor de lagere school .  

           Er is wel betaalde opvang bij Stekelbees van 16 tot 18.30 uur. 

 

 Op de keerzijde: het schoolteam en de vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2018-2019. 
Op de opendeurdag van vrijdag 31 augustus ’18 van 17.30 tot 19 uur geven we meer informatie.   

Tijdens de infovergaderingen van begin september ’18 lichten de leerkrachten hun werking toe. 



 

 

Vakanties en vrije dagen, 2018-2019  

Gemeentelijke Basisschool, Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps-Kwerps.  02 - 759.64.59  deklimop@kortenberg.be 
 

Begin van de lessen: maandag 3 september ‘19 

1ste trimester 

Maandag 8 oktober ‘18 facultatieve vrije dag (*)  

Vrijdag 19 oktober ‘18 pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen (*) 

Maandag  29 oktober ‘18 t.e.m. 4 november ‘18 herfstvakantie  

Zondag 11 november ‘18 Wapenstilstand 

Maandag 24 december ‘18 t.e.m. 6 januari ‘19 kerstvakantie 

2de trimester 

Woensdag 23 januari ‘19 pedagogische studiedag, vrije dag voor de kinderen (*) 

Maandag 4 maart ‘19 t.e.m. 10 maart ‘19 krokusvakantie 

Maandag 8 april ‘19 t.e.m. 22 april  ’19 (paasmaandag) paasvakantie 

3de trimester 

Woensdag 1  mei ‘19 vrijaf: Dag van de Arbeid 

Vrijdag 24 mei ‘19 facultatieve vrije dag (*) 

Donderdag 30 mei ‘19 vrijaf: O.H. Hemelvaart 

Vrijdag 31 mei ‘19 vrijaf: brugdag 

Maandag 10 juni ‘19 vrijaf: pinkstermaandag 

Maandag 1 juli ‘19 t.e.m. zondag 1 september ‘19 zomervakantie 
 

 

* Tijdens de facultatieve vrije dagen en de pedagogische studiedagen is er opvang voorzien van 7 tot 18.30 uur.  

Vakanties van de volgende schooljaren vind je op www.deklimop.net 
 

 

Schoolteam de Klimop, schooljaar 2018-2019 
Kleuterschool Lagere school 

knuffelklas Lies Van Dingenen 

Ineke Pira 

1ste leerjaar  Ellen Taes 

Ineke Pira 

1ste kleuterklas Annemie Saenen 2de leerjaar   Els Antonus 

Ineke Pira 

2de kleuterklas  Leen Coppens    

Iris Van Aerschot 

3de leerjaar  

 

Margo Ceusters 

Dennis Claes  

3de kleuterklas  Mieke Kindermans  

Iris Van Aerschot 

4de leerjaar  

  

Vicky Callewaert  

5de leerjaar  Leen De Wit  

Myra Peeters 
kinderverzorgster Helga Buelens  6de leerjaar  Jolien Brever 

Tina Tommens 
turnleerkracht  Ineke Pira zorgleerkrachten 

lagere school 

 

Martine Cludts, 1ste en 2de leerjaar 

Stijn Dekelver, 3de en 4de leerjaar 

Dennis Claes, 3de en 4de leerjaar 

Gudrun Peperstraete, 5de en 6de leerjaar 

Zorgleerkracht 

kleuterschool 
Claire De Smedt 

 

 turnleerkracht Dennis Claes 

ICT- leerkracht Stijn Dekelver 

katholieke godsdienst  

Deze leerkrachten worden nog aangesteld  

door de inspecteur-adviseur. 
 

niet-confessionele 

zedenleer 

Islamitische godsdienst 

Protestantse godsdienst 

Zorgcoördinator  Gudrun Peperstraete 

Administratieve medewerker Karen Vanderzypen 

Directeur Griet Claes 

mailto:deklimop@kortenberg.be

