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Directie 
 
Van den Borre Sofie                

054/50 00 88                                    sofie.vandenborre@kboherzele.be 

  
 
 

Secretariaat  
 
Cindy Van Boxstael 
Francesca Van Wynsberghe             secretariaat@vbssintkatrien.be   

054/50 00 88                                    
 

Kleuterleidsters Lager onderwijs 
  
Van Den Berghe W.          
wendy.vandenberghe@kboherzele.be  
    
 

De Pril Ingrid 
ingrid.depril@kboherzele.be 
 
 

Zenna De Vriendt  
zenna.devriendt@kboherzele.be 

 

 
Meuleman Kathleen 
kathleen.meuleman@kboherzele.be 
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Corrijn Kathleen 
kathleen.corrijn@kboherzele.be  
 
 

Goossens Vicky                                           
vicky.goossens@kboherzele.be 
  
 
Francesca Van Wynsberghe 
(kinderverzorging) 
francesca.vanwynsberghe@kboherzele.be 
 
 

 
Bellens Krisha                 
krisha.bellens@kboherzele.be  
 
 

Barbé Charlotte                
charlotte.barbé@kboherzele.be    
   
 

Galle Christine 
christine.galle@kboherzele.be  

 

Leerkracht L.O. 
 
Lager en kleuter 
 

De Winne Dylan  
dylan.dewinne@kboherzele.be 

 
  

Zorgleerkrachten en SES 
 
Roeland Isabelle               
isabelle.roeland@kboherzele.be  

 
Kinders Lore 
lore.kinders@kboherzele.be 
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HET LEVEN OP 

SCHOOL ! 
Schooluren 

De bel in VBS Sint-Katrien gaat  ’s ochtends om 08.40 uur. De schooldag eindigt om 15.40 uur .  
We kiezen voor 4 lesblokken van 50 minuten (onderbroken door een pauze) in de voormiddag en 2 

lesblokken van 50 minuten (onderbroken door een pauze) in de namiddag. Op woensdag zullen er 3 

lesblokken van 50 minuten zijn ( tot 11.45 uur). Dagelijks zal er ook 10 minuten geïnvesteerd worden 

in leren leren (boekentassen maken, agenda schrijven, plannen…)  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag 
08.40-12.15 

uur 

Voormiddag 
08.40-12.15 uur 

Voormiddag 
08.40-11.45 uur 

Voormiddag 
08.40-12.15 uur 

Voormiddag 
08.40-12.15 uur 

Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

 Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 

uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 

uur 

Opvang ‘s morgens : 

1) De Buiteling :   Van 6.30 uur tot aan de start van de schooldag worden 
                          de kinderen opgevangen door de verantwoordelijken 
         van de gemeentelijke opvangdienst  ‘De Buiteling’. 

Men dient hiervoor vooraf in te schrijven bij de gemeente .       

         

2) De schoolpoort :   Aanvang ochtendtoezicht door leerkrachten om 8.20 uur. 

 

Opvang ‘s avonds (tot 18.30 uur) en woensdagmiddag : 

Via vooraf inschrijving kan gebruikt gemaakt worden van ‘De Buiteling’. 

 

Info :    Buitenschoolse kinderopvang ‘De Buiteling’  

   Herzele : 053/60 62 13 (om in te schrijven)  
             Steenhuize : 0491/71 34 96  
                



KBO Herzele 
 

 
Basisschool Sint-Katrien is een Vrije Basisschool die behoort tot het onderwijsnet Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen en valt onder het schoolbestuur KBO Herzele. 

 

Maatschappelijke zetel: Kerkstraat 12, 9550 Herzele 

 

Voorzitter: Emmanuel De Coen 

Secretaris: Wim Spranghers 

 

Overige leden van de Raad van Beheer: Marie-Jeanne Danckaert, Annick Borloo, Paul 

Kellens 

 

Meer info over ons schoolbestuur vindt u op https://www.vbssintkatrien.be/kbo-herzele/  
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Opvoedingsproject 
VBS Sint-Katrien 

 

Onze school is een gemeenschap van velen. Ieder is op een verschillende manier betrokken 

en verantwoordelijk. Zo bouwen we aan een school als gemeenschap. Wij willen ons positief 

instellen als directie, leerkrachten en ander personeel, ouders, kinderen, inrichtende macht, 

CLB om tot een goede samenwerking te komen. 

 Onze basisdoelen zijn gericht op : 

– het bieden van maximale ontplooiingskansen aan elk kind. 

– het inzetten op de totale persoonlijkheidsontwikkeling en vorming van onze kinderen : dit 

gebeurt op cognitief vlak, op dynamisch-affectief vlak en psychomotorisch vlak. Dat wil 

zeggen dat hoofd, hart en handen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

–  het open staan voor onze samenleving. Samen zorgen voor een aangename sfeer waar 

elke participant zich veilig en geborgen kan voelen en waarin iedereen kansen krijgt om zich 

te ontplooien met respect voor de eigenheid van elkeen. 

– het verschaffen van kwalitatief onderwijs, zowel op het vlak van de inhoud als van de 

didactische verwerking. 

– het bieden van een katholiek opvoedingsverhaal waarin kinderen nadenken over het  

leven vanuit het woord van Jezus Christus met aandacht voor de christelijke zingeving en 

beleving. 

In ons logo vindt u  een visuele voorstelling van ons opvoedingsproject. Graag lichten we de 

symboliek achter dit logo nog even toe:  

 

 

 

Symboliek logo VBS Sint-Katrien 
 
 
 
 
 
 
 



 
MOS & ZILL 
De ‘schil’ van ons logo bestaat uit twee 
kleuren nl. blauw & groen. De groene cirkel 
refereert enerzijds naar MOS (Milieuzorg 
op school), een project waar we ons in de 
toekomst nog meer voor willen 
engageren. Anderzijds verwijst de 
combinatie van de groene en blauwe cirkel 
naar de themakleuren van het 
leerplankader ZILL dat ons aanstuurt in 
onze onderwijs-en opvoedingstaak.    
 

De leerling staat centraal 
In ons logo willen we de leerlingen centraal 
stellen. Zij zijn het kloppend hart van onze 
school! De spelende kinderen van klein naar 
groot benadrukken dat we een basisschool 
zijn waar kinderen vanaf de kleuterklas tot 
het 6de leerjaar groeikansen krijgen en hun 
talenten maximaal mogen ontplooien. In 
VBS Sint-Katrien is het leren en leven op 
school gericht op de harmonische 
ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, 
hart en handen. Dat betekent dat we 
investeren in de ontwikkeling van de kennis, 
vaardigheden en attitudes om zelfredzaam 
en gelukkig te leren functioneren in de hen 
omringende wereld. 
 

 

 
Een oase van groen en natuur 

Mensen die aan onze schoolgebouwen 
voorbij komen maar niet vertrouwd zijn 

met onze school, zijn zich er niet altijd van 
bewust dat achter de oude kloostermuren 

van VBS Sint-Katrien een oase van groen 
met prachtige bomen te vinden is. In onze 

schooltuin kunnen kinderen ongeremd 
sporten en spelen maar ook tot rust 

komen en van de natuur genieten. Onze 
tuin is de verborgen parel van de school 

en moest dus zeker in ons nieuwe logo 
verwerkt worden! 

 
 
 
 
 
 

 



 
Prikkelende speel- en leeromgeving 
Aan ons nieuwe logo voegen we ook enkele 
speeltuigen toe. VBS Sint-Katrien wil 
uiteraard een school zijn waar kinderen 
kennis opdoen en vaardigheden aanleren. 
Maar we willen ook een prikkelende 
speelomgeving aan onze  leerlingen 
aanbieden en hen stimuleren om hun 
persoonsgebonden competenties ( socio-
emotionele ontwikkeling, innerlijk kompas, 
initiatief en verantwoordelijkheidszin, 
motorische en zintuigelijke ontwikkeling) 
verder aan te scherpen! Onze tuin met zijn 
speeltuigen is de ideale plaats om aan deze 
persoonsgebonden competenties te werken!  
 
  

 Katholieke dialoogschool onder de 
kerktoren 

Als laatste voegen we het silhouet van de 
kerk van Steenhuize en de naam van onze 
school toe aan ons nieuwe logo. Enerzijds 
symboliseert het silhouet de band met de 

lokale gemeenschap als dorpsschool 
onder de kerktoren. Anderzijds benadrukt 

het silhouet de christelijke identiteit van 
onze school. In VBS Sint-Katrien werken 

we, met respect voor de eigenheid van al 
onze leerlingen, vanuit de christelijke 

traditie aan kwalitatief pluralisme. Daarbij 
vormen de ‘veelheid en andersheid’ geen 

bedreiging. Ze dagen immers uit tot 
openheid, verdieping en communicatie, 

uit respect voor ieders eigenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Samenwerking met CLB

 
 

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingen  

Begeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen, Kastanjelaan 8 te 9620 Zottegem.  

Tel. 09/361 14 01 Fax. 09/361 04 32 e-mail. zottegem@vclbzov.be 

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken 

samen, maar ze maken geen deel van de school uit. Je kan dus gerust los van de school bij 

hen  terecht.  

Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding voor 

leerlingen, ouders en scholen.  

Je KAN naar het CLB... 

• als je ergens mee zit of je niet goed in je 

vel voelt 

• als je moeite hebt met leren 

• voor studie- en beroepskeuzehulp 

• als je vragen hebt over je gezondheid, je 

lichaam... 

• met vragen over seks, vriendschap en 

verliefdheid 

• voor inentingen. 

Je MOET naar het CLB... 

• op medisch onderzoek 

• als je te vaak afwezig bent op school 

(leerplicht) 

• voor een overstap naar het 

buitengewoon onderwijs 

• om vroeger of net later aan de lagere 

school te beginnen 

• bij een niet zo voor de hand liggende 

instap in het eerste leerjaar A of B van 

het secundair onderwijs. 
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Oudercomité 
 

Als oudercomité vormen we een team van  

enthousiaste vrijwilligers! 

Met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle 

leerlingen voor ogen willen we de samenwerking 

tussen ouders en school bevorderen en samen een 

opvoedingsgemeenschap verwezenlijken. Samen 

school maken, weet je wel. 

Tijdens onze ontmoetingsactiviteiten kunnen 

ouders elkaar en de werking van de school leren 

kennen. 

Daarnaast willen we ook de school steunen, zowel 

financieel als door hulp te bieden bij activiteiten van de school. 

Zo hebben we in het schooljaar 2021-2022 de kleuterspeeltuin, samen met de school  

omgetoverd tot een uitdagende en veilige speelruimte voor de kleuters.  Tal van 

activiteiten zoals onze soepverkoop, koekenverkoop, kaas-en wijnavond, zijn een greep 

uit ons engagement.  Ook op het schoolfeest steken we graag onze handen uit de 

mouwen!  De pannenkoeken naar aanleiding van Maria-Lichtmis kwamen dit jaar uit 

onze pan. Het afscheid van de leerlingen van het zesde leerjaar wordt jaarlijks verzorgd 

door het oudercomité. 

Vanaf schooljaar 2022-2023 zal het oudercomité, gezien de stijgende brandstofprijzen, 

de school financieel ondersteunen bij de vervoersonkosten van meerdaagse activiteiten 

en schoolreizen.  

Zo blijven leer- en ontdekkingskansen buiten de schoolmuren ook een financieel 

haalbare kaart voor de school en voor al onze leerlingen.  

Ook zin om deel uit te maken van het oudercomité of om af en toe een handje te helpen 

bij een activiteit? Spreek dan gerust iemand van het bestuur aan of contacteer ons via 

mail: oc.stkatrien@gmail.com 
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Vakantiedagen  

schooljaar 2022-2023 
 

- Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen : 
Donderdag 1 september 2022 

       

- Vrije dagen van het eerste trimester : 
 

Facultatieve verlofdag: vrijdag 7 oktober 2022  

Pedagogische studiedag : woensdag 28 september 2022 

Pedagogische studiedag: woensdag 19 oktober 2022 

      Herfstvakantie : van maandag 31/10/2022 t.e.m. zondag 6/11/2022. 

        Wapenstilstand : vrijdag 11 november 2022. 

        Kerstvakantie : van vrijdag 23 /12/2022 t.e.m. zondag 08/01/2023. 

 

- Vrije dagen van het tweede trimester : 
 

Facultatieve verlofdag : woensdag  22 maart 2023 

Krokusvakantie : van maandag 20/02/2023 t.e.m. zondag 26/02/2023 

Pedagogische studiedag : woensdag 15 februari 2023 

       Paasvakantie : van maandag 03/04/2023 t.e.m. zondag 16/04/2023 

               Pedagogische studiedag: woensdag 19 april 2023 

 

- Vrije dagen van het derde trimester : 
 

       Facultatieve verlofdag: woensdag 17 mei 2023 

O.L.H.-Hemelvaart : donderdag 18 mei  2023 

       O.L.H.-Hemelvaart brugdag : vrijdag 19 mei 2023 

               Pinkstermaandag : maandag 29 mei 2023 

      

Opmerking : Eventuele wijzigingen, gedurende het schooljaar, worden  medegedeeld op de 

activiteitenkalender die terug te vinden is  op GIMME. 

 

 

 



Organisatie schooljaar 2022-2023 

Facultatieve verlofdagen Vrijdag 7 oktober 2022 
Woensdag 22 maart 2023 
Woensdag 17 mei 2023 

Pedagogische studiedagen Woensdag 28 september 2022: EHBO AED  
Woensdag 19 oktober 2022: Breed evalueren van 
persoonsgebonden ontwikkelvelden  
Woensdag 15 februari  2023: Teambuilding 
Woensdag 19 april 2023: Executieve functies 

Infoavond Maandag 5 september 2022 
Woensdag 14 september 2022 : Motorische focus vanuit 
‘bodymap’met gastspreker  

Scholenveldloop  Woensdag 28 september 2022 

Frietjesfeest Zaterdag  15 oktober 2022 

Oudercontacten   1ste trimester: Dinsdag 18 oktober 2022 (lager) 
2de trimester: Dinsdag 7 februari 2023 (lager op uitnodiging 
+ kleuter) 
3de trimester: Maandag 26 juni 2023 (lager + kleuter) 

Rapporten Herfstrapport: 1e  graad 26 oktober 2022 
                              2e en 3e graad 28 oktober 2022 
Kerstrapport: 23december 2022 
Krokusrapport: 17 februari 2023 
Lenterapport: 28 april 2023 
Zomerrapport: 30 juni 2023 

MDO’s Nog te bepalen door CLB medewerker 

Sinterklaasfeest  Maandag 5 december 2022 

Kerstmarkt  Vrijdag 16 december 2022 

Grootouderfeest Vrijdag 10 februari 2023 

Curieuzeneuzendag (kijkdag nieuwe 
leerlingen kleuter en lager)  

Donderdag 25 augustus 2022: 15u-16u 
Zaterdag 19 november 2022: 10u-12u 
Zaterdag 11 maart 2023 : 10u-12u 
 

Eerste Communie  Zondag 23 april 2023  

Vormsel  Zaterdag 13 mei 2023 

Tuinklusdag  Zaterdag 18 maart 2023 

Afscheid 6de leerjaar  Dinsdag 27 juni 2023 

Plattelandsklassen 1e graad  Donderdag 27 oktober en vrijdag 28 oktober 2022 

Cultuurklassen 2e graad  Woensdag 3 mei 2023 tot vrijdag 5 mei 2023 

Schoolfeest  Zaterdag 3 juni 2023 

Activiteiten 
 



 
 
10 x zwemmen  (1 LJ -6LJ) 
(Zwembad gaat dicht vanaf maart voor 
renovatiewerken)  

1. 12 september 2022 
2. 26 september 2022  
3. 10 oktober 2022 
4. 24 oktober 2022 
5. 14 november 2022 

6. 28 november 2022 
7. 12 december 2022 
8. 09 januari 2023 
9. 23 januari 2023 
10.  6  februari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inschrijving kleutertjes 
Voor de inschrijving van uw kind kan u terecht op school. 

Bij de inschrijving is er een document nodig ter controle van de geboortedatum. 

Dit kan één van de volgende documenten zijn : 

- Kids-ID 
- uittreksel geboorteakte. 
- kopie trouwboekje. 

 
Kleuters mogen aanwezig zijn op school op volgende instapdata:  

 

Dit is na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. 

Vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen zij op eender welke dag starten. 

 

14 dagen voor de werkelijke instapdatum wordt u, samen met uw kindje, uitgenodigd voor 

een wenmoment in de klas.  

Wij organiseren ook 2 x een Curieuzeneuzendag waarop u van harte welkom bent !  

• Zaterdag 19 november 2022 

• Zaterdag 11 maart 2023 

 

 



  
  
  
  
  

 

Leer- en speelparadijs  
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