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welkom
Hallo!

Met deze brochure maken we jullie graag wegwijs in onze Kraalscholen. Het is een
beknopte samenvatting van onze Kraalvisie en een aantal belangrijke praktische
richtlijnen in onze school. Heb je graag nog meer info? Raadpleeg dan zeker ons
schoolreglement. Je vindt het terug op onze website, www.kraal.be. Op de website
vind je bovendien ook een heleboel praktische info terug.

Tussen alle info en regeltjes door hopen we vooral dat je met behulp van deze
brochure de gezellige ‘kraalse’ sfeer al eens kan opsnuiven!

Welkom in De Kraal!
Het Kraalteam

Welke info vind je in deze brochure terug?

kralen van de kraal – blz. 2-3
algemene praktische info – blz. 4-7
praktische info kraal centrum – blz. 8-10
contactgegevens – blz. 11
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kralen van de kraal
Elk goed verhaal begint in De Kraal

Waarom ‘Kraal’?
Het woord ‘kraal’ stamt af van ‘koraal’ en heeft twee betekenissen.
Een kraal is een omsloten ruimte waarin het vee woont of waarin mensen
wonen. Zo kan je ‘Kraal’ zien als een school waarin de kinderen de kans krijgen
om in een veilige en geborgen leeromgeving heel wat te leren over de wereld
rondom de school.
Anderzijds is een kraal ook een klein voorwerp dat meestal aan een draad
wordt geregen: een parel. In de geschiedenis duiken kralen vaak op als een
kwaliteitslabel: hoe meer kralen hoe beter, rijker, aantrekkelijker. De kralen
van De Kraal zijn de parels die ervoor moeten zorgen dat de kinderen die
onderwijs genieten in onze Kraal schitteren met al hun talenten. Eerst in de
omsloten ruimte van de school en daarna, met alle meegegev en bagage, in de
echte wereld. De draad waar je de kralen aanrijgt, houdt alles bij elkaar.
Wat vinden we nu echt superbelangrijk in onze scholen? Waar staan we voor?
Welke slagzinnen wijzen de weg naar onze scholen? Het zijn er zeven:

de zeven kralen van De Kraal
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algemene praktische info
De info die je in deze rubriek leest is van toepassing in al onze vestigingen. Vestigingspecifieke
info vind je op blz. 8-10 in deze brochure.
Schooluren
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Voorschoolse opvang (Hib-Hop)
Start activiteiten
Einde van de voormiddag
Middagopvang
Hervatten van de activiteiten
Einde van de schooldag
Naschoolse opvang (Hib-Hop)

vanaf 7.30 uur
om 8.35 uur
om 12.15 uur
van 12.15 uur tot 13.25 uur
om 13.25 uur
om 15.20 uur
tot 18 uur

Woensdag
Voorschoolse opvang (Hib-Hop)
Start activiteiten
Einde van de activiteiten
Naschoolse opvang (Hib-Hop)

vanaf 7.30 uur
om 8.35 uur
om 12.10 uur
tot 14 uur

Vrije dagen
Facultatieve verlofdag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Pedagogische studiedag
Pedagogische studiedag
Kerstvakantie
Facultatieve verlofdag
Pedagogische studiedag
Krokusvakantie
Paasvakantie
Pedagogische studiedag
Hemelvaart
Pinkstermaandag

Vrijdag 24/9/21
Maandag 1/11/21 tot en met zondag 7/11/21
Donderdag 11/11/21
Vrijdag 12/11/21
Woensdag 1/12/21
Maandag 27/12/21 tot en met zondag 9/1/22
Maandag 31/1/22
Woensdag 16/2/22
Maandag 28/2/22 tot en met zondag 6/3/22
Maandag 4/4/22 tot en met maandag 18/4/21
Woensdag 11/5/22
Donderdag 26/5/22 en vrijdag 27/5/22
Maandag 6/6/22

4
www.kraal.be

Middagopvang
Voor de middagopvang wordt er maandelijks een kostenvergoeding aangerekend via de
schoolfactuur. Indien je kind elke middag of meer dan 2 middagen per week gebruik maakt
van de refteropvang betaal je 12,25 euro per maand. Maakt je kind maar 1 of 2 keer per week
gebruik van de refteropvang, dan betaal je 7,15 euro per maand. Deze info wordt bevraagd in
het digitaal toelatingenformulier dat je in het begin van het schooljaar van ons ontvangt.

Opvang
Wie organiseert de
opvang?

De opvang wordt georganiseerd door Hib-Hop.
De korte opvang wordt georganiseerd in de lokalen van de scholen
zelf (zie ook blz. 9). De opvang is voorschools geopend vanaf 7.30
uur en naschools tot 18 uur. Op woensdag is de opvang open tot 14
uur.

Voor- en
naschoolse opvang

Opvang op
schoolvrije dagen
en tijdens de
schoolvakanties

De lange opvang vindt plaats in Hib-Hop Wildemanspark en opent zijn
deuren voor de schooluren vanaf 7 uur en sluit naschools om 19 uur.
Indien je kind na school naar de lange opvang moet, hang je ’s
morgens een roze kaartje aan de boekentas om dit aan te geven. Dit
kaartje vind je terug onder ‘nuttige documenten’ op de website.
Hib-Hop organiseert ook opvang op schoolvrije dagen (een
pedagogische studiedag of een facultatieve verlofdag) en tijdens de
schoolvakanties. Inschrijven voor Hib-Hop opvang op een schoolvrije
dag is verplicht en is mogelijk tot tien dagen voor elke schoolvrije dag
via www.i-school.be/login (kalender).
Registreren voor de opvang doe je via i-school. Heb je al een account
op i-school? Log dan in via www.i-school.be/login.

Registratiesysteem

Website

Ben je nog niet geregistreerd in i-school? Dan kan je dat doen
via www.i-school.be/herent/registreren. Raadpleeg de website van
Hib-Hop indien je hulp nodig hebt met het registreren.
www.hib-hop.be

Naschoolse activiteiten
Per trimester organiseert de ouderraad een aantal naschoolse activiteiten voor alle leeftijden
(‘leuks na school’). De activiteiten vinden 1 maal per week plaats. Je wordt als ouder tijdig via
mail geïnformeerd over de mogelijkheden per vestigingsplaats.
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Wanneer mag je kleuter starten?
Geboren tot en met …
1 maart 2019
8 mei 2019
10 juli 2019
1 augustus 2019
7 september 2019
19 oktober 2019
30 november 2019
31 december 2019

De instapdatum is …
1 september 2021
8 november 2021
10 januari 2022
1 februari 2022
7 maart 2022
19 april 2022
30 mei 2022
1 september 2022

Onthaaldagen
Korte tijd vóór het instapmoment van je kleuter wordt er een onthaaldag georganiseerd. Je
komt dan samen met je kind in de klas de sfeer opsnuiven en al eens meespelen. Je kind leert
op die manier de juf of meester en de klasgenootjes al eens kennen. Je wordt via mail op de
hoogte gebracht van het tijdstip van het onthaalmoment.

Slapen en zindelijkheid bij kleuters
We hebben geen slaapklassen in onze scholen. Heeft je kind nog nood aan een middagdutje, is
het aan te raden in de opstartfase het kind maar halve dagen te laten school lopen.
We verwachten dat je kind reeds duidelijke stappen heeft gezet richting zindelijkheid. Is je
kind echter nog niet zindelijk wanneer het naar school gaat, bespreek dit dan met de
kleuterleerkracht. We bekijken dan hoe we hier samen verder aan kunnen werken.

Oudercontacten
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je
zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we regelmatig oudercontacten.
We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond
de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
 Open Avond (eind augustus)
 Klassikale ouderavond (begin september)
 Individueel oudercontact (2x/schooljaar)
In De Kraal houden we van open communicatie. Indien er specifieke zorgen zijn over je kind,
zullen we je als school uitnodigen voor een extra oudergesprek. Indien wenselijk sluit ons CLB
aan bij dit gesprek. We verwachten van de ouders hetzelfde: blijf niet met je zorgen zitten,
spreek ons tijdig aan. Op blz. 10 van deze brochure kan je de nodige contactgegevens vinden.
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Mijn kind is ziek of afwezig
Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest
verplicht. Je verwittigt de school de eerste dag van afwezigheid voor 8.30 uur (administratief
centrum De Kraal - 016 20 82 74) en bezorgt het attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis. Dit
geldt enkel voor de kinderen die leerplichtig zijn. Voor meer info en de nodige documenten,
raadpleeg de website: http://www.kraal.be/mijn-kind-is-ziek-wat-nu

Gym en zwemmen
 Vanaf 2,5 jaar worden er gymlessen georganiseerd.
 In het eerste leerjaar krijgen alle kinderen een gymzak van de ouderraad.
 Kinderen van de lagere school gymmen met een T-shirt met logo van De Kraal en een
donkerkleurige short. Deze kan je bestellen in de online bevraging die je bij de opstart
van het schooljaar toegestuurd krijgt via mail. Gymschoenen dien je zelf aan te kopen.
We vragen wel om schoenen aan te kopen met een lichtgekleurde zool.
 De leerlingen van het 2de, 3de en 4de leerjaar gaan om de twee weken zwemmen. De data
worden nog gecommuniceerd door de klasleerkracht. In de zwemzak zitten zwemkledij
en twee handdoeken.
Wat zit er in mijn schooltas?
 Een doorzichtige drinkbus met water.
 Een boterhammendoos.
 Een fruitdoosje met geschild/gesneden fruit (niet op donderdag).
 Een koekendoosje (geen plastieken verpakkingen meer rond de koekjes).
 Voor de kleuterschool: reservekledij (graag meegeven in het begin van het schooljaar).
 In de lagere school wordt al het nodige schoolmateriaal (potloden, pennen, stiften, …)
voorzien in de klas. Je moet dus zelf geen materiaal aankopen.

Schoolfruit
Elke donderdag wordt er door de school een stuk fruit voorzien. Op die dag hoeft je kind dus
geen fruit mee te nemen. In de kleuterschool zorgen onze schilmama’s en – papa’s dat het
fruit voor onze kleuters geschild en gesneden wordt. De kosten van het schoolfruit worden
verrekend via de schoolfactuur (0,39 euro per stuk). Het schoolfruit start meestal op rond de
tweede of derde week van september. Hier word je via mail van op de hoogte gebracht.
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kraal schaffelkant
LIGGING

Schaffelkantstraat 47
3020 Herent

DIRECTIE
Els Sablon
0477 24 81 31
els.sablon@kraal.be
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PRAKTISCH
Omwille van corona zijn we gedwongen om tijdens het afzetten en ophalen andere richtlijnen
en afspraken te hanteren. We willen jullie vragen om steeds een mondmasker te dragen en
voldoende afstand te houden bij het afzetten of ophalen van je kind. Kom alleen en volg,
waar nodig, het aangeduid eenrichtingsverkeer.
Afzetten (8.20 uur - 8.35 uur)
Aan de gebouwen staan leerkrachten klaar die de kleuters begeleiden naar de
klassen. Zij zullen ook zorgen voor het ontsmetten van de handen van uw
kind. Als ouder neemt u het fietsje van uw kleuter mee en zet het in de
fietsenrekken aan de klascontainers (Schaffelkantstraat).

kleuterschool

afzetten en
ophalen van je
kind

Ophalen (15.20 uur - 15.35 uur)
 De leerlingen van LgA, LgB, LgC kunnen in de turnzaal opgehaald
worden bij regenweer. Op mooie dagen staan ze op het graslein per
klas.
U gaat de turnzaal binnen langs de glazen deur (aan de kant van de
Rijweg) en loopt door de zaal om langs de andere kant de zaal te
verlaten en uw weg te vervolgen op het wandelpad.
 De leerlingen van LgD, LgE, LgF, LgG zullen onder het afdak van de
kleuterspeelplaats staan. U loopt als ouder door de gele poort naar de
kleuterspeelplaats. U vervolgt uw ronde naar de kleine groene poort
en onderweg staan de kinderen onder het afdak.
Maak een afspraak met de leerkracht indien je je kind ’s middags komt
afhalen.
Afzetten (8.20 uur - 8.35 uur)
De leerlingen zetten hun fiets in de stalling aan de Rijweg. Ze mogen
onmiddellijk naar hun klaslokaal. Bij het binnenkomen van de gebouwen
ontsmetten ze de handen.

lagere school

Ophalen (15.20 uur - 15.35 uur)

De leerlingen kunnen onder het gele afdak aan de klascontainers
opgehaald worden.
Alleen naar huis
Kinderen vanaf het vierde leerjaar mogen alleen naar huis vertrekken mits
toelating van de ouders. Ze mogen een jongere broer of zus van de lagere
school meenemen. Hiervoor geef je in het begin van het schooljaar
toestemming via het online toelatingenformulier.

De opvang start in onze turnzaal om 7.30 uur. De naschoolse opvang loopt tot 18 uur. U haalt
uw kind op aan de gele poort tussen de twee gebouwen.
locatie opvang
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Al onze leerlingen krijgen een fluohesje van de school. We staan erop dat dit gedragen wordt
bij elke uitstap. Kinderen die het wensen kunnen dit hesje ook dragen van en naar school. Wie
met de fiets komt, wordt aangeraden naast het fluohesje ook nog een helm te dragen.

fietsen

kleuterschool

De fietsen worden door de ouders in de fietsenrekken naast de
klascontainers geplaatst.

lagere school

de fietsen worden gestald in de stalling aan de Rijweg.

Voorzitters: Geneviève Petit en Stephanie Claerhout
 ouderraad.schaffel@kraal.be
 https://www.kraal.be/ouderraad-kraal-schaffelkant
https://www.facebook.com/OuderraadDeKraalSchaffelkant
ouderraad

vragen of
zorgen?

Onze school wordt ook gesteund door vzw Bovensteenweg.
https://www.facebook.com/VzwBovensteenwegHerent
Heb je vragen of zorgen? Je kan terecht bij de klasleerkracht, zorgcoördinatoren, bij onze
babbeljuffen of –meesters of bij de directie. Alle gegevens vind je terug op de ‘Wie is wie’ op
onze website: https://www.kraal.be/team-schaffelkant
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contactgegevens
ALGEMENE CONTACTGEGEVENS

administratief
centrum

Van Bladelstraat 25
3020 Herent
016 20 82 74
info@kraal.be

Praktische en pedagogische informatie, alsook de nieuwtjes per vestiging vind je op
onze website.
website

http://www.kraal.be
Elke vestiging van De Kraal heeft zijn eigen Facebookpagina.

facebookpagina

Centrum https://www.facebook.com/kraal.centrum
Doren https://www.facebook.com/De-Kraal-Den-Doren-1542487186028963
Schaffelkant https://www.facebook.com/kraalschaffelkant/
Winksele https://www.facebook.com/DeKraalWinksele
Algemeen directeur

directie

Secretariaat en
administratie

Kris Haesaert
0495 90 91 57
kris.haesaert@kraal.be

Preventie en welzijn,
infrastructuur en financiën

Marjan Verschueren
Chris Maes
marjan.verschueren@kraal.be chris.maes@kraal.be

VZW Katholiek Onderwijs De Kraal
Voorzitter RvB

raad van bestuur

Bert Smits
0497 93 29 15
bert.smits@kraal.be
De scholen van De Kraal horen bij de scholengemeenschap ‘Kruispunt’ samen met
volgende scholen:

scholengemeenschap

Basisschool De Ark
Don Bosco (Heverlee en Sint-Lambertus)
Bubao Windekind
Bubao Ganspoel
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