
Praktische informatie 2022-2023                                            

Vrije Lagere School ‘Ter Dreef’ 

 



        Ter Dreef, 1 september 2022 

Beste ouders 

Na twee maanden vakantie staan de deuren van de school weer open om een nieuw 
schooljaar te beginnen. 

Zijn de eerste schoolkriebels daar? 

Is uw kind nieuwsgierig naar de nieuwe klas, de juf of meester, naar zijn of haar vrienden? 
Dan verwelkomen we u graag op de onthaalavond van woensdag 31 augustus 2022.                   
Zo kan u kennis maken met de titularis(sen) die uw kind gedurende het hele jaar met veel 
enthousiasme, geduld en volle inzet zal (zullen) begeleiden. 

Wij verwelkomen heel speciaal de nieuwkomers en hun ouders die een avontuur beginnen 
in onze school. Wij doen er alles aan opdat iedereen zich heel fijn en thuis mag voelen in 
'Ter Dreef'. Wij willen een katholieke dialoogschool zijn, waar in een sfeer van 
geborgenheid en zich aanvaard voelen goed kan samengewerkt worden.                                     
U mag een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. 

Samen gaan we op pad. Kinderen, ouders, leerkrachten, toezichters, administratieve 
medewerkers, vrijwilligers en directie dragen hun steentje bij om te bouwen aan een 
dynamische, leuke school 'Ter Dreef' waar iedereen zich gelukkig kan voelen, kan leren   
en kan leven.                                                                                                                   
Mogen wij op uw steun rekenen? 

Bij vragen en/of problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 

Dank voor het vertrouwen dat u stelt in onze school.                                                              
Wij maken er samen een leerrijk en fijn schooljaar van voor uw kind. 

Kenny Nuyts  

Directeur 



 

 

 

 

  

Samen één 

Ik ben ik 

en jij bent jij, 

in zoveel kleine dingen 

verschillend van mij. 

Maar soms 

liggen we samen te dromen 

van wat zal komen. 

Dan steken we de hoofden bij elkaar 

en komt er heel wat voor mekaar. 

Vind jij dat niet wonderbaar? 



        

1.Contact met de school. 

• Vrije lagere school Ter Dreef 

Gasthuisstraat 21  

1785 Merchtem 

• 052 37 19 35 

• directie@terdreef.org 

• www.terdreef.org  

Schoolbestuur: 

 VZW KOM 

 Gasthuisstraat 21 

 1785 MERCHTEM 

 Voorzitter: Dhr. Fons Heyvaert 

 e-mail: fons.heyvaert@terdreef.org  

 Scholengemeenschap: 

Scholengemeenschap KOMop 
Gasthuisstraat 21 
1785 Merchtem 

Samenstelling :  
 Basisschool ‘Rinkeling’ - Brussegem 
 Kleuterschool ‘Ter Dreef’ – Merchtem 
 Lagere School ‘Ter Dreef’ – Merchtem 
 Basisschool 'Sint-Donatus' - Merchtem                                                                                        
 ’t Schooltje van Oppem - Oppem 

http://www.terdreef.org


2.Personeel 
Directie     Kenny Nuyts 

Secretariaat     Leen Van Geyt 

Zorgcoördinator    Karin Meersman 

ICT      Guido Van De Maele / Farid Goreishvand  

1A      Leen Van Malderen 

1B      Lisa Van Weverberg 

1C      Lien Parijs 

2A      Sara Robberechts 

2B      Laura Lauwers 

2C      Klaas Van den Bulke 

3A      Sanne De Ridder 

3B      Karien Van Stichel en Pieter Leemans 

4A      Anne-Mie Asselman en Kathleen Van Hoeymissen 

4B      Laure Hermans 

5A      Jana Lietanie 

5B      Joke Legroux 

6A      Toon De Munter en Ann Ceuppens 

6B       Maaike De Block en Ann Ceuppens 



Ambulante leerkrachten   Kathleen Van Hoeymissen 

      Griet Asselman 

      Pieter Leemans 

      Ann Ceuppens 

      Elly Moyens 

      Ilse De Buyser 

Leermeester lichamelijke opvoeding  Kristof De Geest 

      Jan De Keersmaecker 

Toezichters     Kim Aralan 

      Marie-Jeanne Basteleus 

      Martine Vanbuggenhout 

      Anja Van Hoof 

      Martine Willockx 

Onderhoudspersoneel    Kim Aralan 

       

Preventieadviseur    Farid Goreishvand  



3.Schooluren 

Te laat komen kan niet!  

Uren: 

8.30 u.   - 11.45 u. (op woensdag tot 11.20 u.) 

13.00 u. - 15.50 u. (op vrijdag tot 15 u.) 

De lessen beginnen stipt om 8.30 u. 

De leerlingen die te laat komen, storen hierdoor het klasgebeuren. 

Zij dienen zich hiervoor bij de leerkracht te verontschuldigen en te verantwoorden.  

De ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind(eren) tijdig, vóór het eerste belsignaal, op school is 
(zijn). 
 
Gelieve bij ziekte de school vóór 9 uur te verwittigen en het ziektebriefje zo snel mogelijk op 
school af te geven. 
 
Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. 

Middagpauze: 

11.45 u. – 13.00 u. 

Plaats: op school 

Vergoeding: € 1 per middag (forfaitair per 2 maanden) 



4.Voor- en naschoolse opvang 

  
Met behulp van een scanner registreren we de aankomst / het vertrek van uw kind door de 
persoonlijke code te scannen. De lijst met codes wordt bijgehouden door de toezichter van de voor-
en naschoolse opvang.     

De scanner staat volgens het uur van de sprekende klok geprogrammeerd en registreert nauwkeurig 
tot op de minuut. Deze gegevens worden doorgegeven aan het secretariaat. De registratie van deze 
gegevens komt automatisch op de tweemaandelijkse factuur. Het maken van de fiscale attesten 
verloopt door dit digitale systeem eenvoudiger.  

VOORSCHOOLSE OPVANG 

*1 eenheid = 1,20 euro  

NASCHOOLSE OPVANG 

*1 eenheid = 1,20 euro  
 
Te laat afhalen = 5 eenheden per begonnen kwartier. 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

Enkel op woensdagnamiddag georganiseerd door de gemeente vanaf 13u in de Plataan, 
Stationsstraat 43 te Merchtem.  De kinderen worden op de verschillende scholen opgehaald met de 
bus. 

elke schooldag 07.00 – 08.00 1 eenheid *

elke schooldag 08.00 – 08.30 gratis

ma – di - do woe vr

15.50 – 16.05 11.20 – 11.35 15.00 – 15.15 gratis

16.05 – 17.05 11.35 – 12.35 15.15 – 16.15 1 eenheid *

17.05 – 18.00 12.35 - 13.00 16.15 – 17.15 1 eenheid *

17.15 – 18.00 1 eenheid *



5.Vrije dagen 

VAKANTIES 

Herfstvakantie:   31-10-22 tot 06-12-22 

Kerstvakantie:    26-12-22 tot 08-01-23 

Krokusvakantie:  20-02-23 tot 26-02-23 

Paasvakantie:     03-04-23 tot 16-04-23 

Zomervakantie:  01-07-23 tot 31-08-23 

VERLOFDAGEN 
Wapenstilstand vrijdag 11 november 2022 

Feest van de Arbeid maandag 1 mei 2023 

O.L.H.-Hemelvaart donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023 

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN 

Maandag 10 oktober 2022 

Vrijdag 28 april 2023 

GEEN OPVANG! 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN 

Vrijdag 30 september 2022 

Woensdag 16 november 2022 

Woensdag 15 maart 2023 

Woensdag 17 mei 2023 

GEEN OPVANG! 



6.Oudercontacten 

KLASSIKAAL OUDERCONTACT 

Woensdag 7 september 2022 19.00u. 1ste leerjaar 

Woensdag 14 september 2022 19.30u. 2de leerjaar 

Woensdag 7 september 2022 19.00u. 3de leerjaar 

Woensdag 7 september 2022 19.00u. 4de leerjaar 

Woensdag 14 september 2022 19.30u. 5de leerjaar 

Woensdag 14 september 2022 19.30u. 6de leerjaar 

INDIVIDUEEL OUDERCONTACT 

Woensdag 19 oktober 2022 

Woensdag 15 februari 2023 

OUDERCONTACT MET OPEN-DEUR 

Donderdag 29 juni 2022 



7.Proevenperiode en rapporten 

PROEVENPERIODE 

Van donderdag 8 december 2022 tot en met vrijdag 16 december 2022 (4de tot en met 6de leerjaar) 

Van woensdag 14 juni 2023 tot en met vrijdag 23 juni 2023 (3de tot en met 6de leerjaar) 

Rapporten 

Woensdag 19 oktober 2022 

Vrijdag 23 december 2022 

Woensdag 15 februari 2023 

Woensdag 26 april 2023 

Donderdag 29 juni 2023 



8.Een dag in Ter Dreef 

TOEGANG TOT DE SCHOOL 

o hoofdingang = gele poort van de grote speelplaats 
o poort is geopend: 

o ’s morgens: 8.00 tot  8.30 u. 
o ’s middags: 11.45 tot 11.50 u.: voor de thuiseters 
o ’s middags: 12.45 tot 13 u. 
o ’s avonds: 15.50 tot 16.15 u. 

o avondstudie in de eetzaal: 16.15 - 17 u. - kinderen worden dan afgehaald via de witte deur 
o op andere momenten: aanbellen aan de kleine gele poort 
o met de fiets: afstappen aan de poort - met de fiets aan de hand stappen naar de overdekte 

fietsenrekken - fiets op slot en in rek plaatsen - fietsen met brede banden worden 
achteraan in het fietsenrek geplaatst 

o ouders nemen liefst afscheid van hun kind aan de gele poort of mogen met hun kind mee tot 
aan de afgesproken lijn onder de luifel 

VERLATEN VAN DE SCHOOL 

o kinderen afhalen aan de grote gele poort: ouders komen binnen en wachten aan de 
afgesproken lijn onder de luifel - aan de andere kant van de lijn komen de kinderen 

o te voet met de rij: verzamelen tussen de kleine en de grote poort - onder begeleiding de 
school verlaten 

o met de fiets: verzamelen aan de kleine poort met de fiets aan de hand - begeleider zet in 
de goede richting 

o toezicht: kinderen blijven onder het grote afdak en gaan niet spelen tot signaal van de 
toezichter wordt gegeven - om 16.15 u. verlaten ze de speelplaats en gaan onder toezicht 
naar de eetzaal 

 



SPELEN OP DE SPEELPLAATS 

o 8.00 - 8.30 u.: iedereen speelt op de grote speelplaats 
o 10.10 - 10.30 u.: 1 en 2 spelen op de kleine speelplaats - 3, 4, 5, 6 spelen op de grote 

speelplaats 
o 11.45 - 12.40 u.: iedereen speelt op de grote speelplaats  
o 12.40 - 13.00 u.: 1 en 2 spelen op de kleine speelplaats - 3, 4, 5, 6 spelen op de grote 

speelplaats 
o 14.40 - 15.00 u.: 1 en 2 spelen op de kleine speelplaats - 3, 4, 5, 6 spelen op de grote 

speelplaats 
o 15.50 - 16.15 u.: toezicht op de grote speelplaats 
o binnenblijven tijdens de speeltijd is een uitzonderingsmaatregel die steeds schriftelijk door 

de ouders aangevraagd wordt bij de klastitularis. Deze leerlingen blijven in de eetzaal. 
o aan de fietsenrekken is het geen speelplaats 
o spelen op een fijne manier:  

o iedereen mag meespelen 
o eerlijk spelen 
o vechten, pesten, overdragen doen wij niet 
o van gevaarlijke spelen (zoals kettingspelen, duw- en trekspelen, paard en ruiter...) 

komen ongelukken en gescheurde kleren  
o bij ruzie worden leerlingen door de toezichter uitgenodigd om dit uit te praten op 

de vredesbank 
o bij ongewenst gedrag wordt er door de toezichter opgetreden en indien nodig 

gestraft 
o respect hebben voor de beplantingen, de speeltuigen en het spelmateriaal 
o voetbal en basketbal met aangepaste bal op de tijdstippen dat het toegestaan is 
     (zie rooster) 

o zitbanken dienen om op te zitten 
o afval van tussendoortjes gooien we in de juiste vuilnisbakken: 

o fruitafval in de groene bak (GFT)  
o lege drankdoosjes samendrukken en in de blauwe bak 
o restafval in de grijze bak 

DREEFSE DAGEN 

Woensdag 31 augustus 2022 - Onthaalavond 

Woensdag 14 sept. 2022 tot en met vrijdag 16 sept. 2022 - Zeeklassen 3de en 4de leerjaar 

Vrijdag 30 sept. 2022 tot en met zondag 2 okt. 2022 - Herfstfeesten 

Maandag 23 jan. 2023 tot en met vrijdag 27 jan. 2023 - Sportklassen 5de leerjaar 

Donderdag 20 april 2023 tot en met vrijdag 21 april 2023 - Afscheidsklassen 6de leerjaar 

Zaterdag 3 juni 2023 Dreeffeesten
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