
Contact 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn.  
 
Onze contactgegevens kan u tevens terugvinden in het ‘Veranderend deel van het schoolreglement – 
A.1 CONTACT’.  
Aarzel niet om ons te contacteren. 

Dagindeling 

 

Voormiddag 8.30-10.10u 
10.10-10.25u 
10.25-11.35u kleuter 
          11.40u lager 

Lessen, activiteiten 
Ontspanning 
Lessen, activiteiten 
 

Middagpauze 11.40-13.10u 
          13.20u vrijdag 

 

Namiddag  13.10-14.50u 
14.50-15.05u 
15.05-15.55u 

Lessen, activiteiten 
Ontspanning 
Lessen, activiteiten 

13.20-15.00u vrijdag Lessen, activiteiten 

   
 

Toezicht 

• Toezicht op de grote speelplaats / kleuterspeelplaats: 

• Vanaf 8.00u  |  Vanaf 13.00u  |  Tijdens de speeltijden 

•  

• Na de lessen:    

Voormiddag: tot 11.55u  |  Namiddag: tot 16.10u  |  Op vrijdag tot 15.15u  
 

❖ De kinderen die na de lessen niet onmiddellijk worden afgehaald, blijven dus een kwartier onder toezicht. 

❖ Leerlingen die na de les langer dan een kwartier blijven ‘s middags, hebben schriftelijke toelating van de 

ouders nodig om op eigen verantwoordelijkheid te blijven wachten op de bank (Biest), eetzaal  (Jager). 

❖ Leerlingen die op het einde van de schooldag om 16.10u nog niet zijn afgehaald worden naar de 

kinderopvang gebracht (Biest: zijvleugel kerk) (Jager: kinderopvang gymzaal school). De directeur kan een 

uitzondering toestaan. 

❖ Er is toezicht over de middag: in de eetzaal en op de speelplaats. 

❖ Afhaalregeling: Zie mail eind augustus naar alle ouders. Ouders zijn vanaf het moment van afhalen 

verantwoordelijk. 

 

• Begeleide thuisrijen: 

 BIEST JAGER 

Naar de Expressweg 
Naar de Henri Lebbestraat 
Naar de Kleithoekstraat 

Naar de Kruishoutemseweg 
Naar de Hongerstraat 

’s middags  en om 15.55u uur (op vrijdag om 15 uur) 



 

• De school is niet verantwoordelijk voor leerlingen die buiten deze gestelde toezicht perioden op school 

aanwezig zijn, tenzij het om schoolgebonden activiteiten gaat. 

 

• Binnen de school zijn kinderen enkel op plaatsen waar toezicht is.  

 

• Er is op beide scholen een intern speelplaatsreglement opgemaakt. 

Opvang 

• Wij organiseren voor- en naschoolse opvang.  

• Deze opvang wordt georganiseerd door: 

Vzw Kindercentrum  |  Brouwerijstraat 51, 8790 Waregem  |  056 60 73 40 

• Een folder met openingsuren krijg je bij inschrijving of kan je in het schoolsecretariaat afhalen. 

• De voor-en naschoolse opvang op de BIEST gaat door net naast de kerk op korte wandelafstand van 

de school. Steeds te bereiken op het nummer 0497 15 25 61. 

❖ vanaf 7u. tot 8.30u. 

❖ vanaf 16.00u. (op vrijdag vanaf 15uur) tot 18.15u. 

❖ woensdagnamiddag vanaf 11.40u. tot 18.15u. 

• Op de JAGER gaat de opvang door in de gymzaal van de school en is te bereiken op het nummer 056 

60 41 11. 

❖ vanaf 7u. tot 8.30u. 

❖ vanaf 15.55u. (op vrijdag vanaf 15uur) tot 18.15u. 

❖ woensdagnamiddag vanaf 11.40u. tot 18.15u. 

• Tijdens de vakantieperiodes is er op school geen opvang. 

• Tarieven worden door de VZW Kindercentrum bepaald. 

• Afspraken en betalingen gebeuren bij de verantwoordelijken van de opvang. 

• Wanneer een kind in de opvang herhaaldelijk ‘wangedrag’ vertoont, kan het de toegang tot die 

kinderopvang ontzegd worden ofwel door de directie van de VZW-kindercentrum ofwel door de 

schooldirecteur.  

Vakanties, vrije dagen en pedagogische studiedagen 

Zie bijlage bij inschrijving of onze website www.biestjager.be 
Ook zie hieronder.  

http://www.biestjager.be/


 

VAKANTIEDAGEN EN VRIJE DAGEN IN HET SCHOOLJAAR 2021-2022 
 

 

1/ Hervatting van de lessen : woensdag 01 september 2021 

 

2/ Vrije dagen in het eerste trimester : 

*¨ woensdag 22/09/2021 : pedagogische studiedag voor kleuter en lager 

* maandag 04/10/2021: facultatieve vrije dag  

* vrijdag 22/10/2021 ; pedagogische studiedag voor kleuter en lager 

 * herfstvakantie : van ma. 01/11//2021  t.e.m. zon. 07/11/2021 

 * donderdag 11/11/2021 : Wapenstilstand 

 * vrijdag 12/11/2021: Facultatieve vrije dag 

   

3/ Kerstvakantie 

 * van maandag 27/12/2021  t.e.m. zondag 09/01/2022 

 

4/ Vrije dagen in het tweede trimester : 

* vrijdag 11/02/2022 Pedagogische studiedag 

* krokusvakantie : van ma. 28/02/2022 t.e.m. zon. 06/03/2022 

 

5/ Paasvakantie 

 * van maandag 04/04/2022 tot en met zondag 17/04/2022 

 * Paasmaandag : maandag, 18/04/2022 

 

6/ Vrije dagen in het derde trimester : 

* donderdag 26/05/2022  : OLH Hemelvaart 

 *  aansluitend vrijdag 27/05/2022 (brugdag) 

 * maandag 06/06/2022 : Pinkstermaandag 

 

7/ De zomervakantie vangt aan op  donderdag 30 juni 2022 (school tot ’s middags) 

 

8/ Volgende facultatieve vrije dagen  zijn door de schoolraad dd. 08/06/2021 

goedgekeurd : - maandag 04/10/2021 facultatieve vrije dag  

    - vrijdag 12/11/2021: facultatieve vrije dag 

    

9/ Corona Eerste comm. Jager : zaterdag 18/09/2021 om 14u Kapel Jager  

Corona Eerste comm. Biest : zondag 19/09/2021 om 10.30u St.-Jozefskerk Biest 

 Corona Vormselviering Biest : zaterdag 25/09/2021 om 14.30u St.-Jozefskerk Biest  

 

Eerste communie Jager : zaterdag 14/05/2022 om 14u in de dekenale kerk 

Eerste communie Biest : zondag 15/05/2022 om 10.30u in de dekenale kerk 

 Vormselviering Biest :  zondag 22/05/2022 om 10u in kerk Nieuwenhove  
 


