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Beste ouder(s) 
 

Graag bezorgen we u een exemplaar van onze infobrochure voor het schooljaar 2020-2021. 

Daarin vindt u alle nuttige informatie over het functioneren van onze school. Deze 

infobrochure komt ook tegemoet aan verwijzingen in het schoolreglement. 

2. De structuur van onze school. 

Onze school is een gemengde basisschool met 1 vestigingsplaats. 

* De kleuterafdeling telt 6 kleuterklassen met 9 titularissen. 

* De lagere afdeling telt 12 klasgroepen met 12 titularissen. 

* De gymleerkracht lager heeft een opdracht van 20 lestijden  

* De gymleerkracht kleuter heeft een opdracht van 10 lestijden. 

* De kinderverzorgster is 10 uur aan de kleuterschool verbonden. 

* De zorgcoördinator ( kleuter/ lager ) heeft een opdracht van 24/24 op onze school. 

* De Zorg juf (kleuter) heeft een opdracht van 24/24. 

*   De Zorg juffen (lager) hebben een opdracht van 20/24. 

* De ICT-coördinator heeft een volledige opdracht binnen de scholengemeenschap. 

 

 

3. Schoolbestuur ~ scholengemeenschap. 

VZW "Katholieke Scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode" 

Bergstraat 32 A, 9820 Merelbeke ( 09 252 45 15 ) 

- voorzitter: Dirk Flamant 

- secretaris: Herman Achtergaele 

- financieel adviseur: Nestor Van Hove 
 

Voor onze scholengemeenschap is Geert Weymaere als voltijds coördinerend directeur 

aangesteld.  De scholengemeenschap bestaat uit vijf scholen: 

* Paus Johannescollege, Hundelgemsesteenweg 239, 9820 Merelbeke 

* Sint-Michielsschool, Bergstraat 34, 9820 Merelbeke 

* Sint-Elooischool, St.-Elooistraat 79, 9820 Merelbeke 

* Vrije Basisschool, A. Biebuycklaan 24, 9050 Gentbrugge 

vestigingsplaats: P. Bouckaertstraat 25, 9050 Gentbrugge 

* SG De Graankorrel, Gaversesteenweg 853, 9820 Melsen 

vestigingsplaats: Gaversesteenweg 518, 9820 Schelderode 
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4. Directie en personeel. 

Directie 

Hoste Kristof  

Leonce Volckaertdreef 33 , 9820 Merelbeke 

Tel. 09/230 76 48 ( directie@pausjohannescollege.be )  

Onderwijzend personeel: 

Kleuteronderwijs 

- Vandepitte Roos + Janna D’Haene (P+K1: konijntjesklas)  

- Wartel Kim (P+K1: muisjesklas) 

- Van den Bulcke Marleen (P+K1: poesjesklas) 

- Urielle Verheyen (K2+K3: bijenklas)  

- Schepens Evelien (K2+K3: vlinderklas)  

- De Smet Caroline + Sofie De Moor op vrij (K2+K3: keverklas)  

- Verstraete Lieve (kinderverzorgster) 

- Steyaert Christa + Peter Goessens (gymleerkrachten) 

Lager onderwijs 

- Van Eesbeik Wendy (1ste leerjaar A) 

- Fiers Laura (1ste leerjaar B) 

- Van thienen Sofie (2de leerjaar A) 

- Galle Marijke (2de leerjaar B)  

- Westerlinck William (3de leerjaar A)   

- Delporte Mariska ( 3de leerjaar B)  

- Crommelinck Els (4de leerjaar A )  

- Velghe Sofie (4de leerjaar B ) 

- Van den Berghe Geert ( 5de leerjaar A ) 

- Bostoen Kristof (5de leerjaar B)  

- Raes Anja ( 6de leerjaar A ) 

- Meire Annelies + Beaudine Terreyn ( 6de leerjaar B )  

- Goessens Peter ( gymleerkracht ) 

Zorg coördinator kleuter + lager 

- Verstraete Nathalie  

Zorgjuffen lager 

- Beaudine Terreyn 

- Margot Verschatse  

 

 

mailto:directie@pausjohannescollege.be
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Zorgjuffen kleuter  

- Hermie Hilde + De Smet Veronique 

- Eva Bracke + Sofie De Moor 

ICT-coördinator 

- Jeroen Van Den Berghe 

Webmaster 

- Westerlinck William 

Administratieve medewerkers 

- Van Caelenberg Anne  

Dienstpersoneel 

Marina  De Wilde + Marleen Soetewey   (middagtoezicht kleuter + refter) 

Rebecca Vanlerberghe + Elise Van Hecke   (middagtoezicht kleuter + refter ) 

Jeannine Ghielens + Joyce Renoir + Shauni Tack  (middagtoezicht lager) 

- Anny Sedeyn      (verantwoordelijke refter) 

- Liesbeth Struyven     (toezicht en hulp refter) 

- Sandra Baert      (toezicht en hulp refter) 

- Nadia Callebaut      (poetsvrouw) 

Vestigingsverantwoordelijke en beleidsondersteuners 

Geert Van den Berghe + William Westerlinck + Marleen Van den Bulcke 

5. Schoolraad. 
Vergadert drie keer per jaar of meer, indien nodig en op verzoek van één van de 

geledingen. Bestaat uit 4 geledingen. 

Voorzitter: 

- Raes Anja, Rietveldstraat 1, 9090 Melle  

Vertegenwoordigers van de school: 

- Raes Anja, Rietveldstraat 1, 9090 Melle  

- De Smet Caroline, Maelbroekstraat 34, 9230 Massemen 

Vertegenwoordigers van de ouders: 

- Van der Biest Maarten, Wilgenstraat 23, 9820 Merelbeke 

- Van Malderen Roeland, Roskamstraat 63, 9820 Merelbeke 
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Vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap: 

- Van Cauwenberghe Eric, Land van Rodelaan 6, 9820 Merelbeke 

- Haemelinck Luc, Oudstrijderslaan 38, 9820 Merelbeke 

Luisterend oor vanuit het schoolbestuur: 

- Achtergaele Herman Burg. De Guchteneerelaan 44, 9820 Merelbeke 

- Hoste Kristof: Leonce Volckaertdreef 33 , 9820 Merelbeke 

6. Oudercomité. 

Bestuursleden: 

Voorzittersduo: Annelies Boone & Mieke Van De Velde 

Ondervoorzitter : Sylvie De Meyer  

Penningmeester: Julie De Smet  

Secretaris: Sophie Mehuys 

Materiaalmeester: Anne Wierkcx 

 
Website van het oudercomité: http://www.pjcouders.be  

E-mail van het oudercomité: info@pjcouders.be  

Facebookaccount oudercomité : https://www.facebook.com/pjcouders/ 

7. C.L.B. 

Vestigingsplaats "Marialand", Marialand 29, 9000 Gent 

Tel. 09 277 83 40  mail: info@vclbgent.be of www.clbchat.be  

Onderzoek plaats, Bergstraat in Merelbeke, tel. 09 277 84 50 

Algemeen directeur: 

Hugo Van de Veire, tel. 09 277 83 30 

Openingsuren:    

Iedere werkdag: van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur en op afspraak. 

Het CLB is gesloten tijdens de schoolvakanties van Kerstmis en Pasen en tijdens de 

zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus. 

Verantwoordelijken voor onze school: 

Contactpersoon:     Maxim Denie 

CLB-arts:                        Myriam Uyttenhove 

Paramedisch werker:  Deborah Van Rechem 

Adm. medewerker:   Nancy Bouwens 

http://www.pjcouders.be/
mailto:info@pjcouders.be
https://www.facebook.com/pjcouders/
mailto:info@vclbgent.be
http://www.clbchat.be/
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8. Pedagogische begeleiding. 

 Peter Bosman 

9. Godsdienstinspectie. 

 De Backer Myriam 

10. Beroepscommissie. 

Diocesaan Bureau voor het Katholiek Onderwijs 

Beroepscommissie Basisonderwijs 

Marialand 31, 9000 Gent 

11. Vakanties en vrije dagen. 

Hervatting van de lessen: dinsdag 1 september 2020 

Vrije dagen van het eerste trimester: 

Pedagogische studiedag 1: maandag 19 oktober 2020 

Herfstvakantie: Van maandag 02 november tot en met  

zondag 8 november 2020 

Kerstvakantie: Van maandag 21 december 2020 tot en met 

zondag 3 januari 2021 

 

 
Vrije dagen van het tweede trimester: 

Pedagogische studiedag 2: woensdag 27 januari 2021 

Krokusvakantie: Van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 

21 februari 2021 

Pedagogische studiedag 3: woensdag 24 februari 2021 

Lokale verlofdag 1 woensdag 24 maart 2021 

Paasvakantie: Van maandag 5 april 2021 tot en met  

zondag 18 april 2021 
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Vrije dagen van het derde trimester: 

Lokale verlofdag 2: 

Pedagogische studiedag 4: 

maandag 26 april 2021 

woensdag 28 april 2021 

 

O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 

Brugdag: vrijdag 14 mei 2021 

Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021 

 

Laatste schooldag:                 woensdag 30 juni 2021 

De zomervakantie vangt aan op donderdag 01 juli 2021 

 

Belangrijke data: 

Eerste communie L2: zondag 18 oktober 2020 

Schoolreisdag kleuter en lager:  donderdag 3 juni 2021 

Sportdagen lager:  
 

Sportdag voor 1ste graad: vrijdag 21 mei 2021 

Sportdag voor 2de graad: 

Sportdag voor 3de graad: 

donderdag 20 mei 2021 

dinsdag 18 mei 2021  

Sportdagen jongste kleuters:  dinsdag 18 mei 2021 

Sportdagen oudste kleuters: donderdag 20 mei 2021 

 

12. Data rapporten. 
 vrijdag 30 oktober 2020 

 vrijdag 18 december 2020 

 vrijdag 12 februari 2021 

 vrijdag 07 mei 2021 

 dinsdag 29 juni 2021 

RAPPORT 1 

RAPPORT 2 

RAPPORT 3 + Synthese 1  

RAPPORT 4 

RAPPORT 5 + synthese 2 + eindrapport 

13. Data infoavond en oudercontacten voor kleuter en lager onderwijs 

 donderdag 27 augustus 2020: Informatieavond kleuters 

 maandag 07 september 2020: 

 dinsdag 08 september 2020: 

Informatieavond  voor lager 1 / 2  

Informatieavond  voor lager 5/ 6 

 donderdag 10 september 2020: Informatieavond  voor lager 3 / 4  

 dinsdag 17 november 2020: Oudercontact 1 voor de kleuters 

 donderdag 19 november 2020: Oudercontact 1 voor lager 

 dinsdag 09 maart 2021: Oudercontact 2 vraag gestuurd kleuter/lager 

 maandag 10 mei 2021: Oudercontact 3 voor het lager 

 dinsdag 11 mei 2021: Oudercontact 3 voor de kleuters 
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14. Instapdata en infomomenten geboortejaar 2018 

Infoavond 1 instappers tot en met januari: 27/08/2020 

Instapmoment 1 voor instappers na de herfstvakantie: 16/10/2020 

Instapmoment 2 voor instappers na de kerstvakantie: 11/12/2020 

Infoavond 2 instappers vanaf februari: 27/01/2021 

Instapmoment 3 voor instappers 1 feb en na krokusvakantie: 15/01/2021 

Instapmoment 4 voor instappers na paasvakantie: 02/04/2021 

Instapmoment 5 voor instappers na Hemelvaart en op 1 sept: 07/05/2021 

15. Zwemdata. 

 

Lager onderwijs: OP MAANDAGNAMIDDAG om de 14 dagen 

1ste leerjaar: 13.20 uur 

2de leerjaar: 14.00 uur 

3de en 4de / 5de en 6de leerjaar: 14.35 uur 

    

 

> 3de + 4de lj. tot en met 11 januari 2021(8x)  

> 5de + 6de lj. vanaf 25 januari 2021(8x) 

1ste periode 

September Oktober November December 

14/09/2020 

28/09/2020 

12/10/2020 

26/10/2020 

16/11/2020 

30/11/2020 

14/12/2020 

2de periode    

Januari Februari Maart 

11/01/2021 

25/01/2021 

08/02/2021 

 

01/03/2021 

15/03/2021 

29/03/2021 

3de periode 

April Mei Juni 

 

 

10/05/2020 07/06/2021 

 

Kleuteronderwijs: OP WOENSDAGVOORMIDDAG  
Voor de keverklas, vlinderklas, bijenklas en kikkerklas: om 10.10 uur( groene en paarse) 

september oktober maart 

30/09/2020 28/10/2020 03/03/2021 

april mei juni 

28/04/2021 12/05/2021 09/06/2021 

16. Lessenrooster gymmen (wordt meegedeeld in de klas + website). 
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17. Aanvang en einde van de lessen. 

* Schoolpoort gaat open om: 

* Aanvang van de lessen in de voormiddag: 

* Einde van de lessen in de voormiddag: 

 

8.00 uur 

8.30 uur 

11.40 uur 

 

  
*Wie 's middags naar huis gaat eten, komt pas terug op school om: 

* Aanvang van de lessen in de namiddag: 

Behalve op vrijdag: 

* Einde van de lessen in de namiddag: 

* Einde van de lessen op vrijdagnamiddag: 

12.45 uur 

13.15 uur 

12.50 uur 

15.55 uur 

15.00 uur 

18. Opvangregeling. 

De school maakt voor de buitenschoolse opvang gebruik van de diensten van VZW De 

Vlerkopvang. 

 

Contactpersoon:  

Luc Haemelinck -  09 211 02 81 

   Oudstrijderslaan 38 -9820 Merelbeke. 

 

De VZW organiseert op meerdere plaatsen opvang voor schoolgaande kinderen volgens de 

regelgeving voor Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO) en is erkend door Kind en 

Gezin. 

De opvang beantwoordt aan de hiervoor specifieke normen omtrent infrastructuur, 

personeel, veiligheid en pedagogische werking. 

 

VZW De Vlerkopvang biedt de volgende opvangmogelijkheden: 

 Voorschools: vanaf 7.00 uur tot 8.15 uur 

 Naschools: vanaf 15 min na het einde van de les tot 18.15 uur 

 Woensdagnamiddag: vanaf 12.00 uur tot 18.15 uur 

 Schoolvakanties: van 7.00 uur tot 18.15 uur 

 Lokale verlofdagen: van 7.00 uur tot 18.15 uur 

 

Praktisch gezien: 

komen alle kinderen in de opvang terecht die: 

 

 voor het openen van de schoolpoort zich op de campus bevinden. 

 15 minuten na het einde van de lessen nog op de campus aanwezig zijn. 

 

Alle kinderen van de school laten zich in de Vlerkopvang inschrijven. 
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19. Middagmalen en tienuurtje. 

's Middags is er keuze tussen: 

 een warme maaltijd ( soep inbegrepen ) 

 een eigen lunchpakket (Graag brooddoos aan de buitenkant bovenaan 

naamtekenen!) 

Soep - water – zijn op school verkrijgbaar (geen drankjes meegeven van thuis). 

Bij het eten kan er een drankje worden gekozen, we stimuleren water.  

De inschrijvingen voor warme maaltijd en soep gebeuren per dag. 

Voor drankjes bij het eten worden er in het lager jetons gebruikt. 

Deze worden op maandagmorgen in de klas gegeven. 

20. Prijzen allerlei. 

Drankjes ‘s middags : € 0.75 

Maaltijd (kleuters) € 3,80 

Maaltijd (lager) € 4,00 

Soep: € 0,75 

Middagverblijf: € 1,50 

T-shirt gymmen: € 10,00 

Gymbroekje: € 10,00 

Zwemmen per beurt: Het vervoer naar het zwembad wordt betaald met het 

 werkingsbudget en de toegang voor het zwembad is gratis. 

 

Het vijfde en zesde leerjaar gaat tweejaarlijks op sneeuwklas. 

Hiervoor krijgen de ouders de kans om via de schoolrekening reeds twee jaar vooraf een 

maandelijks bedrag te sparen. 
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Tijdschriften van uitgeverij Averbode (vrijblijvend) ** 

  jaarabonnement 
 

Doremini (peuter en 1ste kleuter)  € 36,00 

Doremi (2de en 3de kleuter)  € 36,00 

Zonnekind (1ste en 2de leerjaar)  € 39,00 

Zonnestraal (3de en 4de leerjaar)  € 39,00 

Zonneland (5de en 6de leerjaar)  € 39,00 

 

** Omwille van de praktische organisatie opteren we voor een jaarabonnement. 

21. Website van de school. 

Nuttige informatie kan je ook steeds vinden op onze website: 

http://www.pausjohannescollege.be 

 

of officiële facebook account: 

https://www.facebook.com/pausjohannescollege/ 

 

22. E-mailadressen van de klassen. 

https://www.pausjohannescollege.be/contacten/ 

Voornaam+ familienaam@pausjohannescollege.be. 

 

voorbeeld:  

Evelien.schepens@pausjohannescollege.be 

Sofie.velghe@pausjohannescollege.be 

 

Dit e-mailadres wordt enkel gebruikt om ziekte of afwezigheid van uw kind te melden. 

Voor andere communicatiedoeleinden tussen de klastitularis en de ouders dient dit e-

mailadres niet. Verwacht dus geen antwoord van de leerkracht. Je kan ook via de website 

de desbetreffende leerkracht aanklikken en dan verschijnt het juiste e-mail adres. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pausjohannescollege.be/
https://www.pausjohannescollege.be/contacten/
mailto:familienaam@pausjohannescollege.be
mailto:Evelien.schepens@pausjohannescollege.be
mailto:Sofie.velghe@pausjohannescollege.be
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23. Inschrijvingen : Meld je aan 
 

Onze scholen werken met een online aanmeldingssysteem. We werken 
hiervoor samen met het LOP Gent Basisonderwijs.  
 
Bij een aanmelding moet je enkele gegevens en je schoolvoorkeuren 
opgeven.  
Vul die gegevens eerlijk in, want bij het opgeven van foutieve informatie 
verlies je je recht op inschrijven of je plaats op de wachtlijst. 
 
Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde kinderen geordend aan 
de hand van vooraf vastgelegde criteria. 
 
Na de ordening laat het LOP via een elektronische drager weten of je kind al 
dan niet gunstig gerangschikt is. Indien jouw kind gunstig gerangschikt werd 
en je je kind kan inschrijven, wordt ook meegedeeld  waar en wanneer je je 
kind mag komen inschrijven. Om alles vlot te laten verlopen worden ouders 
verzocht een afspraak te maken met de school. 
Werd je kind niet gunstig gerangschikt dan staat het op de wachtlijst. Dan 
ontvang je via elektronische drager een mededeling van niet-gerealiseerde 
inschrijving.  
Op dit document staat de reden, op welke plaats je kind staat en waar je 
terecht kan met eventuele klachten.  
Uw kind komt automatisch op het inschrijvingsregister van de school. Je 
wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. 
 
Opgelet, het tijdig inschrijven op de school is noodzakelijk om je plaats niet 
te verliezen. ( termijnen vastgelegd via LOP) 
 
De aanmelding gebeurt via de website :          https://meldjeaangent.basis.be 
Bijkomende informatie vind je op de website : www.lop.be 
Je kan ook steeds terecht bij de directies van onze scholen. 
 
Na het tekenen voor akkoord van de ouders met het pedagogisch project en 
het schoolreglement zijn de leerlingen ingeschreven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lop.be/

