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Wetteren, september 2020 
 
Basisschool Campus Kompas 

GO! basisschool Campus Kompas    GO! kleuterschool 't Klimopje 
Noordlaan 10       Eeminckstraat 82 
9230 Wetteren      9230 Wetteren 
 
 
 
Geachte ouders 
 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start! 
 
Goede communicatie is belangrijk. Daarom bezorgen we u deze brochure met 
nuttige informatie. Het is belangrijk dat u deze tekst grondig doorneemt. Steek deze 
folder niet te ver weg. Hij kan u nog van pas komen in de loop van het schooljaar!  
 

Opstart schooljaar 
 
Gebruik van smartschool 
 
Alle ouders van een nieuwe kleuter of leerling ontvangen bij de start van het 
schooljaar inloggegevens. Smartschool kan je gratis op je GSM en/of computer 
plaatsen. 
We willen dit schooljaar de ‘papieren’ brieven via smartschool bezorgen. Brieven 
met invulstrookjes zal u wel nog op papier ontvangen. 
Vragen bij installatie of gebruik van smartschool: bel de school of stuur een mail 
naar basisschool@campuskompas.be.  
 
Warme maaltijden en soep 
 
Warme maaltijden en soep starten opnieuw op vanaf maandag 14 september 
2020. De bestelling gebeurt maandelijks. U kiest de maaltijden/soep en ontvangt 
hiervoor tijdig inschrijvingslijsten. Gelieve de inschrijfperiodes stipt na te leven.  
Een bestelde maaltijd of soep kan enkel worden geannuleerd wanneer u het 
secretariaat voor 9 uur hiervan TELEFONISCH (09/365.60.30) op de hoogte brengt. 
 
 

mailto:basisschool@campuskompas.be
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Toegang tot Campus Kompas 
 

 De toegang tot de kleuterschool voor alle ouders is enkel via de deur van de 
Hendrik Consciencelaan. 

 De toegang tot de lagere school is via het blauw poortje (Noordlaan) of 
Vijverstraat (witte deur naast de sporthal). 

 
Tijdens de lesuren is de school enkel op afspraak via Vijverstraat 31/A toegankelijk 
(graag vooraf bellen). 
 
 
Brengen en afhalen kleuters en leerlingen 
 
Alle kleuters en leerlingen moeten handen wassen bij aankomst op 
school.  
Om grote drukte te vermijden, vragen we u de richturen in de mate van 
het mogelijke na te leven. Samen naar school met broer of zus is geen 
probleem (ook al zijn er verschillende richturen). 
Onderstaande uren zijn een advies om VEILIG en VLOT de dag te starten. 
Dank voor jullie medewerking. 
 
Campus Kompas 

Start van de schooldag: 
8 u tot 8.15 u:   jongste kleuters (Bijtjesklas en Slakkenklas) en leerlingen  

van het eerste en tweede leerjaar. 
8.15 u tot 8.25 u:  oudste kleuters (Vossenklas en Kikkerklas) en leerlingen  

van het derde en vierde leerjaar. 
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen tussen 
8.15u en 8.25u direct naar de klas via witte deur naast de 
sporthal Vijverstraat. Ze moeten niet wachten op de 
speelplaats. 

 
Einde van de schooldag 
 
Campus Kompas  

Lagere School:  
15.20 uur of 12.05 uur (woensdag) 
 Eerste en tweede leerjaar via blauwe poort Noordlaan 



            

 

 

Informatie start nieuw schooljaar basisschool 2020-2021 Pagina 5 van 16 

 Derde en vierde leerjaar via witte deur Noordlaan 
 Vijfde en zesde leerjaar via Vijverstraat. 
 
Kleuters: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

15.15 u tot 15.25 u: jongste kleuters (Bijtjesklas en Slakkenklas)   
15.25 u tot 15.35 u: oudste kleuters (Vossenklas en Kikkerklas) 

Woensdag 
12.05 u tot 12.15 u: jongste kleuters (Bijtjesklas en Slakkenklas)   
12.15 u tot 12.25 u: oudste kleuters (Vossenklas en Kikkerklas) 

 
Klimopje 

Start en einde van de schooldag: 
Jongste kleuters (Vlinders en Muizen) via poort parking Eeminckstraat. 
Tweede en derde kleuterklas (Poezen en Uilen) via schoolpoort 
Warandepark 

 
 
Ik wens u en uw kind(eren) namens het hele schoolteam een veilig, leerrijk en 
geslaagd schooljaar toe.  
Aarzel niet ons te contacteren mocht u nog vragen hebben. 
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
 
 
 
 

 
P. Dumon 
Directeur 
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Schooluren 
 
 

 
maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag woensdag 

Voormiddag 

08.25 u tot 10.05 u 08.25 u – 10.05 u 

pauze 

10.25 u tot 12.05 u 10.25 u tot 12.05 u  

 middagpauze  

Namiddag 

13.20 u tot 14.10 u   

Pauze   

14.30 u tot 15.20 u   

 
 

Contactgegevens 
 
GO! Basisschool Campus Kompas    GO! Kleuterschool 't Klimopje 
Noordlaan 10       Eeminckstraat 82 
9230 Wetteren      9230 Wetteren 
09/365.60.30       09/369.18.94     
Mailen naar basisschool@campuskompas.be 
   
(Ouders kleuterschool ’t Klimopje: voor administratieve zaken belt u naar Campus 
Kompas 09/365.60.30) 
 
 
Directeur 
 
Peter Dumon 
09 365 60 30 (via secretariaat) 
basisschool@campuskompas.be 
 
 

mailto:basisschool@campuskompas.be
mailto:basisschool@campuskompas.be
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Schoolsecretariaat 
 
 09 365 60 30  
 
Medewerkers: 

Naam  Taak Contactgegevens 
Linda Praet  

 
 
 
 

Maaltijden 
Busvervoer 
Algemene info 

secretariaat.bs@campuskompas.be 

Eline 
Meulenijzer 

 
 
 
 
 

Schoolfacturatie boekhouding@campuskompas.be 

 
 
Zorgcoördinatoren 
 
Mikaela De Graeve – Véronique Vernaeve 
Telefonisch bereikbaar via het secretariaat: 09/365.60.30 
of via mail: mikaela.de.graeve@campuskompas.be  
veronique.vernaeve@campuskompas.be 
 
Aanwezigheid op ’t Klimopje: na afspraak 
 
Schoolteam 
 

KLEUTERSCHOOL  
KL K0 - K1  Juf Joke  en juf Jorien 
KL K2  Juf Isabelle 
KL K3  Juf Sarah  
Kinderverzorgsters Juf Wendy (KL) en Juf Peggy (CK) 
CK K0  
CK K1  

Juf Ann en juf Laura (maandag) 
Juf Stefanie en juf Laura (woensdag) 

CK K2 Juf Adelheid en juf Liesbet 
CK K3 Juf Jana 
LAGERE SCHOOL  
CK L1A Juf Céline  
CK L1B Juf Sofie C 

mailto:mikaela.de.graeve@campuskompas.be
mailto:veronique.vernaeve@campuskompas.be
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CK L2A Juf Melissa  DS 
CK L2B Juf Lotte 
CK L2C Meester Tomas 
CK L3A 
CK L3B 

Juf Valérie en juf Laura L 
Juf Melissa DC 

CK L4A 
CK L4B 

Juf Jolien 
Meester Rien 

CK L5A 
CK L5B 

Juf Melina en Juf Sien 
Juf Sofie V 

CK L6A Juf Hadewijch 
CK L6B Juf Pieke 
LICHAMELIJKE OPVOEDING  
Kleuterturnen KL- CK K2 -K3 Meester Frederik  
Kleuterturnen CK K0- K1 Juf Laura M 
Turnen CK L1-L3 Meester Frederik  
Turnen CK L4-L6 Meester Nico  
ICT  
ICT-coördinator Juf Sofie 
ZORGTEAM  
Zorgcoördinator Mikaëla De Graeve en Véronique Vernaeve 
Zorgleerkracht KS Juf Kim, Juf Véronique, juf Laura 
Zorgleerkracht LS 
 
Zorgleerkracht Welkomklas 

Juf Isa, Juf Laura M, juf Sally, juf Nadine, Juf Laura L en 
juf Sien 
Juf Els 

LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING 
KGD Nadine Rasquin  
NCZ Christel Vanderstraeten, Seppe Sterck, Jorien 

Heirman en Nelly Spitaels 
Isl. GD 
Orthodoxe GD 

Hilal Özel 
Taïssia Larionova  

Protestantse Godsdienst Jan Goudriaan 
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Opvang 
 
Tarieven 
 
Ochtendopvang:     € 1,20  van 7.00 u tot 8.00 u 
    
Middagopvang:    GRATIS 
 
Avondopvang: € 1,20 van 16.00 u tot 17.00 u 
   € 1,20 van 17.00 u tot 18.00 u      

              
Woensdag:   € 1,20 per begonnen uur, van 12.30 u tot 18.00 u 
 
De opvang wordt geregeld via de maandelijkse schoolfactuur.  
 
Uurregeling 
 
Kleuterschool ’t Klimopje: ochtendopvang vanaf 7.00 u, namiddag tot 15.40 u 
(kinderen die langer moeten blijven dan tot 15.40 u, worden gratis met het intern 
vervoer naar Campus Kompas gebracht). Woensdagnamiddag: altijd opvang op 
Campus Kompas. 
Basisschool Campus Kompas: ochtendopvang vanaf 7.00 u, avondopvang  
tot 18.00 u.  
 
Toegang opvang via deur aan de Hendrik Consciencelaan! 
 
Te laat afhalen van leerlingen:  
Wanneer u uw kind te laat afhaalt, kan een bijkomende vergoeding worden 
aangerekend van € 2,50 per begonnen schijf van 10 minuten. 
 

Betalingen op school 
 
Algemeen principe: Alles wordt geregeld via de schoolfactuur.  
Voor de schooladministratie is het erg handig wanneer u gebruik maakt van een 
domiciliëring. Inlichtingen? Contacteer gerust Eline Meulenijzer op het nummer 
09/365.60.30. 
 
Achterstallige betalingen: We rekenen op een stipte betaling van de 
schoolfacturen. Wanneer wij vaststellen dat facturen onbetaald blijven, kan uw kind 
geen gebruik meer maken van de opvang, busvervoer of schoolrestaurant. Wie 
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problemen heeft om de schoolfacturen tijdig te betalen, kan de directeur of Eline 
Meulenijzer contacteren. Er wordt dan gezocht naar een oplossing. 
 
Facturen via mail. Gelieve uw mailadres door te geven via het aanvraagformulier.  
 

Vakanties en vrije dagen 
 
Zie jaarkalender. 
 

Maaltijden 
 
Het maandmenu wordt maandelijks meegegeven. Steeds tijdig bestellen aub. 
 
Warme maaltijden - soep 
Kleuters   € 3,00     
Lager    € 3,50 
Volwassenen  € 4,00 
Soep    € 0,50 
 

Kaften van boeken en schriften – materiaal in bruikleen 
 
De kinderen van de lagere school krijgen gratis werk- en leerboeken ter beschikking. 
Deze boeken kosten erg veel geld. Mogen we u dan ook vragen om deze zo snel 
mogelijk te kaften? Gelieve geen plakband te kleven op de leerboeken zelf. Boeken, 
verteltassen, bibliotheekboeken … die beschadigd worden of verloren geraken, 
dienen door de ouders vergoed te worden via facturatie. 
 

Toedienen van medicatie 
 
De leerkrachten mogen onder geen enkele voorwaarde medicatie toedienen 
zonder doktersvoorschrift. Deze regel zal strikt worden toegepast. Indien uw kind dus 
medicatie moet krijgen, dient u ons steeds een medisch attest te bezorgen! Een 
model vindt u terug in het schoolreglement (zie www.campuskompas.be). 
 
 
 
 
 
 

http://www.campuskompas.be/
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Op tijd komen… 
 
Ook dit jaar willen we hier bijzondere aandacht aan besteden.  
We verwachten dat onze leerlingen –ook de kleuters- tijdig op school zijn. 
Kinderen die te laat komen, verstoren het lesgebeuren en missen belangrijke 
leermomenten.  
 
Indien u te laat op school bent, gaat u eerst langs het secretariaat via Vijverstraat 
31/A. Ouders van een kleuter van kleuterschool ’t Klimopje bellen 09/365.60.30 om 
toegang te krijgen om de kleuterschool te betreden. 
 
Ouders die hun kind te laat afleveren, mogen in geen geval de leerkracht storen. 
Wie een juf of meester wenst te spreken, kan dat na schooltijd of ’s morgens voor 
aanvang van de lessen. Maak hiervoor een afspraak. 
 

Tutti Frutti – oog voor lekkers 
 
We gaan ook dit jaar de leerlingen de kans bieden om op woensdag een stuk fruit 
te eten op school.  
Zie brief in bijlage aub. 
 

Schoolreglement 
 
U kan steeds een papieren versie aanvragen via het secretariaat. Mogen we u 
vragen om ons zo snel mogelijk het formulier in bijlage terug te bezorgen via de 
klasleerkracht? 
 
U kan het schoolreglement downloaden op de site van de basisschool. 
www.campuskompas.be  ‘Informatie’  ‘Praktisch’ 
 

Toelating foto’s 
 
U vindt in bijlage ook een toelating in verband met het nemen van foto’s. Gelieve 
ook deze verklaring terug te bezorgen aan de klasleerkracht van uw kind. 
 

Turnkledij 
 
In de Basisschool Campus Kompas turnen de leerlingen van de lagere school in 
een T-shirt van de school.  

http://www.campuskompas.be/
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Dit kan aangekocht worden bij de turnleerkracht en kost € 10. De ouders zorgen zelf 
voor een zwart broekje en geschikte turnpantoffels.  
U kunt een T-shirt bestellen door dit te noteren op de brief in bijlage. U betaalt via 
de schoolfactuur en hoeft dus geen geld mee te geven! 
 

Schoolzwemmen 
 
Het gemeentebestuur heeft beslist dat zwemshorts verboden zijn in het zwembad 
De Warande (zowel buiten- als binnenbad).  
We weten dat heel wat jongens liever met een short zwemmen, maar… 
Voortaan zijn zwemshorts niet langer toegestaan en dienen de leerlingen een 
‘gewone’ zwembroek te dragen. Wie toch een zwemshort meeheeft, zal niet tot het 
water worden toegelaten, maar dient wel de zwembeurt te betalen. Wie geen 
zwembroek heeft, kan er eentje lenen van de sportdienst. De sportdienst liet weten 
dat hiervoor € 1 betaald moet worden. 
Tot eind december worden de zwemlessen niet ingericht. We houden u op de 
hoogte wanneer de zwemlessen hervatten. 
 

Schoolbus 
 
Wie gebruik wil maken van de schoolbus, dient het secretariaat zo snel mogelijk op 
de hoogte te brengen via het nummer 09/365.60.30. U vraagt naar Linda Praet, die 
uw kind de nodige documenten zal meegeven.  
De abonnementen moeten vooraf betaald worden. Zie ook schoolreglement. 
Tussen Campus Kompas en kleuterschool ’t Klimopje is er gratis vervoer. 
 
 

Afhalen van de leerlingen: belangrijk! 
 
We willen overzichtelijke speelplaatsen op het einde van de schooldag.  
Daarom vragen we dat alle ouders wachten achter het hek op de Noordlaan of op 
het voetpad in de Vijverstraat.  
Kleuters kunnen afgehaald worden via de Hendrik Consciencelaan.  
Parkeren kan niet op de schoolparking Campus Kompas Noordlaan: enkel 
voertuigen van personeelsleden zijn toegelaten. 
Werk mee aan een verkeersveilige schoolomgeving en parkeer niet voor de 
toegang maar in de buurt a.u.b. Dank voor uw medewerking. 
 
Op het hele schooldomein geldt een algemeen rookverbod en zijn honden niet 
toegelaten! 
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Gezondheidsbeleid 
 
De school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op 
een gezonde levensstijl. Zie ook toelichting per klas. 

 
 Snoep, snacks en kauwgom zijn verboden! 
 In de voormiddag kunnen de kleuters/leerlingen een stuk fruit eten (ze brengen 

dit mee van thuis). 
 In de namiddag kunnen de kleuters/leerlingen een koek eten (graag 

koekendoos zonder verpakking). 
 Deze koek bevat geen chocolade. 
 Uitsluitend zuivere melk (dus geen vruchtendrankje) en water zijn toegelaten als 

drankje. 
 Op woensdag is het fruitdag en krijgen de leerlingen die intekenden voor Tutti 

Frutti – Oog voor Lekkers een stuk fruit van de school.  
 We vragen dat de leerlingen die geen warme maaltijd nemen op school een 

evenwichtig lunchpakket meekrijgen van thuis in een brooddoos. 
 
Traktaties voor verjaardagen:   
 
Voor de kleuterafdeling: 
 De kleuter wordt ‘gevierd’ op zijn verjaardag (kroon, liedje zingen…). 
 De ouders geven geen cadeautjes, snoep of gebak mee. 
 Eén keer per maand is er een feestje voor de jarigen van de voorbije maand. 
 De kleuterjuffen voorzien dan een kookactiviteit. 

 
Voor de lagere afdeling: 
 De leerling wordt ‘gevierd’ op zijn verjaardag, spreek tijdig af met de juf of 

meester. 
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Blijf op de hoogte van het schoolleven 
 
De school houdt jullie graag op de hoogte over wat er gebeurt op de school. 

 
 Website: www.campuskompas.be 

 

 
 
 

 Facebookpagina 
 

 
 Berichten en mededelingen via smartschool: 

campuskompasbs.smartschool.be 
 
 

http://www.campuskompas.be/
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september 

dinsdag 1  Start schooljaar 

februari 
maandag 15/2 

–  
zondag 21/2 

 krokusvakantie 

oktober 

maandag 5 
 Geen school 

(lokale verlofdag) 

woensdag 28  
Geen school 

(pedagogische 
studiedag) 

vrijdag 30  Rapport  

maart 

woensdag 10  Geen school 
(studiedag) 

april 

vrijdag 2  Rapport 

maandag 5/4 
– zondag 18/4 

 Paasvakantie november 

maandag 2/11 – 
zondag 8/11 

 Herfstvakantie  

woensdag 11  Geen school 
(Wapenstilstand) 

mei 

zaterdag 8  Schoolfeest 

woensdag 12 
 

 
Geen school 
(studiedag) 

donderdag 13 
 Geen school 

(O.L.H.-Hemelvaart) 
vrijdag 14 

vrijdag 21  
Geen school 
(facultatieve 

verlofdag) 

maadag 24  Geen school 
(Pinkstermaandag) 

december 

vrijdag 4 
 

 Sint 

maandag 21/12 
– zondag 3/1 

 Kerstvakantie 

januari 

vrijdag 29  Rapport 

2020 - 2021 


