
 

1.  ALGEMENE INFORMATIE 

Verwelkoming in onze school 

U kiest voor een kleine school. 

De school waar elk kind zich thuis voelt. 

De school waar wij iedereen bij naam kennen. 

De school waar de kinderen één grote familie vormen. 

Het schoolteam dat werk maakt van de totale ontplooiing van elk kind met speciale aandacht voor 

beleefdheid, zelfstandigheid, respect voor elkaars gevoelens. 

De school die veel aandacht besteedt aan de motorische ontwikkeling. 

De school die elk jaar grondig werk maakt van een vernieuwingsdomein. 

Wij staan open voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid 

prijs te geven. 

Hierbij worden wij gesteund door het Schoolbestuur, de schoolraad, het CLB,  

het oudercomité en het buscomité. 

Wij rekenen ook op uw steun om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken 

na te leven. 

Wij wensen alle kinderen een fijn schooljaar. 

 

 

 

Van harte welkom in onze school, 

 

De directeur en het leerkrachtenteam. 

 

 

 

 



 
 

Wie is wie? 

Structuur 

 

Onze school heeft 2 vestigingen. 

 

De hoofdschool is gevestigd in de Breestraat 65, 8540 Deerlijk. 

Tel. 056 77 50 75 of directeur@basisschoolbelgiek.be 

www.basisschoolbelgiek.be 

 

De hoofdschool biedt gemengd kleuter en lager onderwijs. 

 

Adres vestiging 2: Desselgemstraat 2, 8540 Deerlijk 

 Tel. 056 71 59 50 of directeur@basisschoolbelgiek.be 

 De Molenhoek biedt enkel kleuteronderwijs aan. 

 

Schoolbestuur 

 

VZW Vrije basisscholen Sint-Vincentius Deerlijk 

Hoogstraat 41, 8540 Deerlijk 

 

Leden Raad van Bestuur 

- Michiels Sabine, Kleine Klijtstraat 32, 8540 Deerlijk (Voorzitter) 

- Selis Noël, Kardinaal Cardijnlaan 15, 8540 Deerlijk (Ondervoorzitter) 

- Vergote Marc, Klijtstraat 148, 8540 Deerlijk (schatbewaarder-secretaris) 

- Didier Vandenberghe, Koekoekstraat 1, 8540 Deerlijk 



 
 

- Verhelst Catharina, Blauwvoetstraat 5, 8540 Deerlijk 

- Naessens Hilde, Meynaertkouter 4, 8540 Deerlijk 

- Derammelaere Karel, Pontstraat 30, 8540 Deerlijk 

- Tanghe Heinz, Pikkelstraat 54, 8540 Deerlijk 

 

Bijhorende leden Algemene Vergadering 

- Vandekerkhove Jean-Pierre, Heuvelstraat 5, 8540 Deerlijk 

- Kemseke Frans, Vichtesteenweg 50, 8540 Deerlijk 

 

Scholengemeenschap 

 

Onze school behoort sinds 1 september 2020 tot de scholengemeenschap KaDanz 

Coördinerend directeur : Chris Dhaene 

 

Schoolteam 

 

Directeur:   Lecluyse Bruno                     

  Pontstraat 76, 8540 Deerlijk 

  Tel. 0472 328100 

 

 

 

 

 

 



 
 

Schoolteam Breestraat 65 

 

 Van Bruyssel Annelies (6de leerjaar) + aanvullend Trees Goeminne 

  

 Deseyn Nele (5de leerjaar)  

 

 Lecluyse An  (4de leerjaar) + aanvullend Delphine Demaître 

 

 Vandorpe Veerle (3de leerjaar)  

  

 Depoorter Evelyn  (2de leerjaar)  

 

 Bruyneel Hilde (1ste leerjaar) – elke voormiddag ontdubbeld met Delphine Demaître 

 

 Landré José  : leerkracht L.O. (lager + K3 Belgiek) 

  

 Damman Mimi (3de kleuter) + aanvullend Mieke Samijn 

  

 Ravelingien Leen (2de kleuter) + aanvullend Mieke Samijn 

  

 Dejager Hilde (1ste kleuter) + aanvullend Kirsten Van Betsbrugge 

  

 Kirsten Van Betsbrugge : kleuterturnen K1 en K2 Belgiek 

 

 



 
 

Secretariaat 

  

 D'Haene Andrée en Dries Dewaele 

  

Zorgcoördinator 

  

 Beelen Kimberly : kleuter en lager + aanvullend Trees Goeminne 

    

ICT Coördinator 

  

 Vercruyce Elke 

  

Kinderverzorgster 

 

 Polfliet Frida 

 

Veiligheid + Poetsen 

 

 Claeys Sabine + Thalia Vanbalberghe 

 

Opvang en middagmalen 

  

Mieke Desmet – Miranda Demeulemeester – Nancy Dekimpe – Dries Dewaele – 

Marleen Berton 

 

 



 
 

Schoolteam Desselgemstraat 2 

 

 Mieke Samijn (2de kleuter) 

 

 Bulckaert Inge (3de kleuter) 

 

 Vanderbeken Katrien (1ste kleuter) + aanvullend Kirsten Van Betsbrugge 

 

 Kirsten Van Betsbrugge : kleuterturnen 

 

 Polfliet Frida (kinderverzorgster) 

 

Opvang en middagmalen 

  

 Thalia Vanbalberghe + Dina Sabbe 

 

Ouderraad Belgiek 

 

Voorzitter:  Mike Allaert - Tel. 0479 86 30 98 

 

Ouderraad Molenhoek 

 

Voorzitter:  Isabelle Maes - Tel. 0479 46 58 90 

 

 



 
 

Vzw Leerlingenvervoer Belgiek –  Molenhoek (Buscomité) 

 

Voorzitter:  Piet Pieters   

 

Schoolraad 

 

Namens de leerkrachten   Trees Goeminne  

      Evelyn Depoorter 

      Inge Bulckaert 

 

Namens de ouders     

       Evelien Voet 

       Isabelle Maes 

 

Namens de lokale gemeenschap  Marc Depraetere (voorzitter) 

       Magda Bruggeman  

       Billy Veys 

 

Andere leden (enkel adviserend)  Sabine Michiels 

       Bruno Lecluyse 

 

 

 

 

 



 
 

CLB Groeninge : Centrum voor leerlingenbegeleiding 

De taak van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) bestaat erin, in nauwe samenwerking 

met de school, de schoolloopbaan, de leerhulp, de sociaal-emotionele begeleiding en de 

gezondheidsbevordering van uw kind(eren) te ondersteunen. 

 

Adres:   Deerlijkstraat 133, 8550 Zwevegem - Tel. 056 75 50 73 

 

Contactpersonen : Annelies Lievrouw - Tel. 056 75 50 73 

 

De relatie tussen het CLB, de leerlingen en hun ouders  

 

 De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de 

aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken 

in de schoolraad. 

 Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. 

Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een  

begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de 

leerling hiermee instemmen.  Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat 

een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met 

het voorgestelde begeleidingsplan. 

 Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg  een 

andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. 

 Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een 

school die door een ander centrum wordt bediend. 

 Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school  

aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in 

begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie 

rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

 

 

 



 
 

De organisatie van de schooluren 

Lesuren 

 

 Van 8.30 uur tot 11.40 uur  

 Van 13.00 uur tot 15.45 uur 

Op vrijdag tot 15.00 uur – op woensdag tot 11.40 uur 

 

Speelkwartier 

 

 voormiddag van 10.10 uur tot 10.25 uur. 

 namiddag van 14.40 uur tot 14.55 uur. 

 

De schoolpoorten worden 's morgens geopend om 8.00 uur en 's middags om 12.45 uur. 

Aan wie zich genoodzaakt ziet zijn kind(eren) voor 8.00 uur naar school te sturen of tot 18.30 

uur op school te blijven, stellen we onze opvangregeling voor. (Zie verder.) 

 

 

De voor- en naschoolse opvang      

In de Belgiek is er op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 16.00 uur tot 18.30 uur 

opvangmogelijkheid en op vrijdag van 15.15 uur tot 18.00 uur. Woensdagnamiddag loopt de 

opvang tot 17 uur. 

’s Morgens is er opvangmogelijkheid vanaf  7.00 uur. 

Alle begonnen halfuren kosten 1 euro. 

U krijgt voor de opvang steeds een fiscaal attest. 

 

In de Molenhoek organiseren we ’s morgens zelf opvang vanaf 7.30 uur en dit aan 1 euro. 

De avondopvang is er in handen van Tante Jo. (056 71 16 26) 



 
 

Ook in de schoolvakanties organiseert zij opvang. 

Wil haar eens contacteren voor regeling en tarieven. 

 

De organisatie van de oudercontacten 

 

Ouders zijn altijd welkom op school. 

De directie en de leerkrachten ontvangen graag de ouders die hen wensen te spreken. Dit 

gebeurt best voor of na de lessen, of na afspraak in de klas, als juffen bij hun rij staan hebben 

ze al hun aandacht nodig voor de kinderen. 

We vragen nadrukkelijk om de kinderen niet mee te nemen in de klas als u iets met de juf wenst 

te bespreken. 

Buiten de lesuren zijn de kinderen enkel in de lokalen aanwezig mits toestemming van de 

leerkrachten. 

De directie kan uiteraard ook overdag gesproken worden. 

 

Hiernaast bestaan ook enkele vaste contactmomenten : 

 In het begin van het schooljaar worden info-avonden georganiseerd voor alle ouders  (per 

vestiging en per niveau). 

 In het lager zijn er ook 2 rapportbesprekingen nl. in februari en in juni, waarbij we 

vragen dat gescheiden ouders samen komen of afwisselend (bv. mama december en papa 

juni). 

 Voor het 6de leerjaar is er ook een bespreking met het CLB om een studierichting te 

bepalen in het secundair onderwijs (eind 1ste trimester). 

 In alle kleuterafdelingen zijn er oudercontacten in de loop van het eerste en tweede 

trimester. 

 Er worden ook spreekuren georganiseerd. Daarbij nodigt de leerkracht u dan persoonlijk 

uit. 

 

 

 

 



 
 

Nuttige adressen 

Commissie inzake Leerlingenrechten  

          H. Consciencegebouw 4A10 

          t.a.v. Sara De Meerleer 

          Koning Albert-II laan 15 

          1210 Brussel 

          02/553 92 12 

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur 

          Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

          t.a.v. Marleen Broucke, adviseur 

          Kamer 1C 24 

          Koning Albert II-laan 15 

          1210 Brussel 

 


