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WELKOM in de SCHEUTPLANEET 

 

 

Beste ouders 

 

Wij heten je van harte welkom op onze school.  

Deze brochure bevat praktische informatie die je in de loop van het schooljaar nodig 

kan hebben.  

 

De start van een nieuw schooljaar is leuk en ook wat spannend. Een nieuwe juf of 

meester, een nieuwe klas en het weerzien van de vele vriendjes. Tijd om weer samen op 

ontdekking te gaan! 

Alle leerkrachten hebben er bijzonder veel zin in om jullie kinderen een warme, veilige 

en kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving te bieden.  

 

Vanaf dit schooljaar kunnen onze leerlingen genieten van een volledig nieuwe sportzaal. 

Ook de renovatie van het schoolgebouw loopt verder. We hopen in het voorjaar van 2023 

met de lagere school de vernieuwde klaslokalen op de bovenste verdiepingen in gebruik 

te mogen nemen. Daarna start dan de volgende fase waarbij het gelijkvloers en de 

kelderverdieping gerenoveerd zullen worden tot hedendaagse klaslokalen voor onze 

kleuters. Om naar uit te kijken! 

 

We proberen de hinder van de bouwwerken zo maximaal mogelijk te beperken zodat 

onze leerlingen veilige en ontspannende schooldagen kunnen beleven.  

 

Klaar om er samen met ons een fijn schooljaar van te maken?  

 

In naam van het voltallige team, 

 

meneer Giovanni 
directeur Scheutplaneet 
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SCHOOLTEAM 

SECRETARIAAT 
Open van 8 tot 16 uur 
Maandag gesloten 

mevrouw Hilde 
02 411 15 54  
secretariaat@scheut-planeet.be  

VOOR- EN NASCHOOLSE 
OPVANG 

mevrouw Sara 
02 411 15 54 (tijdens de opvanguren) 

ZORGCOÖRDINATOR 
Kleuters en eerste leerjaar 

juf Lu 
lu.verdonck@katoba.be 

ZORGCOÖRDINATOR 
Tweede t.e.m. zesde leerjaar 

juf Nele 
nele.vanhaecht@katoba.be 

LEERKRACHTEN 
Kleuterschool  

0KK+1KK: JK1 - juf Anissa 
0KK+1KK: JK2 - juf Dorien 
0KK+1KK: JK3 - juf Jana 

Flexleerkracht: juf Marzia 
Flexleerkracht: juf Daphné 
Kinderverzorgster: juf Marzia 

2KK+3KK: OK1 - juf Marilyn 
2KK+3KK: OK2 - juf Yendl 
2KK+3KK: OK 3 - juf Katrien 

Beweging: meester Maxime 
Beweging: meester Nick 
 

LEERKRACHTEN 
Lagere school 

L1A: juf Kelly 
L1B: juf Melissa 
Flexleerkracht L1: juf Joke 

L2A: juf Astrid 
L2B: juf Anja 
Flexleerkracht L2: juf Ann 

L3A: juf Nele 
L3B: juf Tina  
Flexleerkracht L3: juf Sara 

 

L4A: juf Ingrid 
L4B: juf Mervé 
Flexleerkracht L4: juf An 

L5A: juf Noémie 
L5B: meester Peter 
Flexleerkracht L5: juf Cherylie 

L6: juf Anaïs 
Flexleerkracht L6: juf Cherylie 

Beweging: meester Nick 
Beweging: meester Joaquim 

ONDERHOUD & LOGISTIEK 
mevrouw Marina  
mevrouw Sara  

PREVENTIEADVISEUR Mario Verhaege 

ICT-SUPPORT Louis Swartenbroux 

CLB PIETER BREUGHEL 
Maatschappelijk werker 

Janne Jacquemin 
j.jacquemin@vclbpb.be  

DIRECTEUR 
meneer Giovanni 
directie@scheut-planeet.be 
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COMMUNICATIEKANAAL en –AFSPRAKEN 

Wij bakenen onze communicatiekanalen duidelijk af. Hieronder vind je een overzicht.  
 

SCHOOL  OUDERS : via SCOODLEMAIL 

Het volledige schoolteam communiceert naar de ouders via Scoodlemail. U ontvangt onze 
digitale berichten in uw standaard-mailbox.  

Een persoonlijk bericht kan ook via de schoolagenda (lagere school) of het heen- en weerboekje 
(kleuters) aan u bezorgd worden. 

 

OUDERS  KLASLEERKRACHT : via de SCHOOLAGENDA van uw kind 

Ouders contacteren de klasleerkracht via de schoolagenda (lagere school) of het heen- en 
weerboekje (kleuters). 

Na schooltijd zijn alle leerkrachten tot 15.15 uur (woensdag tot 12.15 uur) beschikbaar op de 
speelplaats voor vragen van de ouders. Spreek hen gerust aan.  

Voor aanvang van de lesdag is het niet mogelijk de klasleerkracht te spreken. Een dringende 
last-minute boodschap kan doorgegeven worden via het secretariaat of de toezichthouders. 

 

OUDERS  SCHOOL : via het SECRETARIAAT 

Heeft u een algemene mededeling of vraag voor ons? U wilt uw kind ziek of afwezig melden? U 
heeft een vraag in verband met een schoolfactuur?  

Contacteer dan het secretariaat. Wij helpen je graag verder. 

 

VERBODEN 

Indien u over een privénummer beschikt van iemand van het schoolteam, verzoeken wij u 
vriendelijk dit niet langer te gebruiken. Het schoolteam mag niet reageren op schriftelijke 
berichten via sms, Whatsapp, ed. noch op telefonische oproepen op hun privénummer. Deze 
berichten worden dan ook als onbestaande beschouwd. Doorheen de lesdag zijn onze 
leerkrachten bovendien aan het werk met uw kind(eren). 

Het vroegere Classdojo wordt niet meer gebruikt.  
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SCHOOLUREN 
 

SCHOOLUREN 

Maandag 08.30 – 12.20 uur 13.20 – 15.00 uur 

Dinsdag 08.30 – 12.20 uur 13.20 – 15.00 uur 

Woensdag 09.30 – 12.00 uur geen school 

Donderdag 08.30 – 12.20 uur 13.20 – 15.00 uur 

Vrijdag 08.30 – 12.20 uur 13.20 – 15.00 uur 

 

EXTRA TIME op WOENSDAG 

Op woensdag worden de kinderen ten laatste om 9.30 uur in de klas verwacht. Komen ze 
vroeger, dan kunnen ze tijdens de Extra Time spelen, sporten, studeren, lezen … onder toezicht 
van enkele leerkrachten. 

Tijdens de Extra Time hebben de leerkrachten een wekelijkse teamvergadering. Zo kunnen we 
uw kind(eren) nog beter begeleiden doorheen de schoolloopbaan.  

 

SPEELTIJDEN 

Kleuters  

Voormiddagspeeltijd 10.25 – 10.40 uur 

Middaglunch (+ L1) (in de klas) 12.20 – 12.50 uur 

Middagspeeltijd (+ L1) 12.50 – 13.20 uur 

Lagere school  

Voormiddagspeeltijd 10.10 – 10.25 uur 

Middagspeeltijd  12.20 – 12.50 uur 

Middaglunch (in de klas) 12.50 – 13.20 uur 

Woensdag 

Woensdagvoormiddag is er geen speeltijd tijdens de schooluren. De leerkrachten plannen wel 
extra ontspanning- en bewegingsmomenten doorheen de lesvoormiddag.  
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START en EINDE van de SCHOOLDAG 
 

START van de SCHOOLDAG 

Onze school opent de deuren om 7.00 uur. Om jullie de nodige tijd en ruimte te geven om op 
tijd aanwezig te zijn op school, is de opvang vanaf 8.00 uur gratis (woensdag vanaf 9.00 uur). 

Om 8.20 uur gaat de bel en worden de kinderen in de klas verwelkomd door de klasleerkracht.  

Tien minuten later sluiten wij onze schoolpoort. Zo zorgen wij voor een veilige en rustige opstart 
van de lesdag en kunnen alle medewerkers met hun dagtaak van start gaan. 

Te laat? Dan stoor je de klaswerking. Je kan aansluiten bij de klasgroep om 9 uur. Je leerkracht 
geeft een nota of sticker in je agenda. Vaak te laat komen wordt niet getolereerd op onze 
school. Indien nodig worden er extra maatregelen genomen.  

 

 
 

EINDE van de SCHOOLDAG 

In- en uitgang via de Ninoofsesteenweg. De ouders wachten achter de grijze poort. De 
leerlingen verzamelen per klasgroep op de speelplaats. De poort wordt door de 
verantwoordelijke leraar geopend om 15.05 uur (woensdag om 12.05 uur).  

Volgorde van vertrek: 
1. Eerst verlaten de leerlingen die zelfstandig naar huis gaan de school.  
2. Daarna mogen de ouders op de speelplaats hun kind(eren) komen afhalen. 

 

ZELFSTANDIG naar HUIS 

Mag uw kind zelfstandig naar huis? 

 Eénmalig: noteer dit schriftelijk in de agenda van uw kind (met datum + handtekening). 

 Wekelijks één of meerdere dagen: de school heeft een door de ouder(s) ondertekend 
attest nodig.  

Zonder schriftelijke melding mogen wij uw kind(eren) nooit alleen naar huis laten gaan. 

 

8.20 uur 
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VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG & MIDDAGOPVANG (VRIJVBLIJVEND AANBOD) 
 

OPENINGSUREN en TARIEVEN 

De school is alle schooldagen open van 7.00 tot 17.00 uur.  

 Ben je vóór 8.00 uur (woensdag vóór 9.00 uur) aanwezig op school?  
Dan moet je verplicht naar de opvang. 

 Ben je om 15.15 uur (woensdag om 12.15 uur) nog niet naar huis?  
Dan moet je verplicht naar de opvang. 

Er is geen opvang tijdens schoolvakanties, pedagogische studiedagen en verlofdagen.  

Voorschoolse opvang  

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

07.00 – 08.00 uur  

08.00 – 08.20 uur (op de speelplaats) 

08.20 – 08.30 uur (in de klas) 

 

 

€ 1,25 per begonnen 30 min. 

gratis  

gratis 

Voorschoolse opvang 

woensdag 

07.00 – 09.00 uur 

09.00 – 09.20 uur (op de speelplaats) 

09.20 – 09.30 uur (in de klas) 

 

 

€ 1,25 per begonnen 30 min. 

gratis 

gratis 

Middagopvang  

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

12.20 – 13.20 uur  

 

 

€ 0,75 per middag 

Naschoolse opvang  

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

15.00 – 15.15 uur (op de speelplaats) 

15.15 – 17.00 uur 

 

 

gratis 

€ 1,25 per begonnen 30 min. 

Naschoolse opvang 

woensdag 

12.00 – 12.15 uur (op de speelplaats) 

12.15 – 17.00 uur 

 

 

gratis 

€ 1,25 per begonnen 30 min. 

Laattijdig ophalen 

maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag 

ophalen na 17.00 uur  

 

 

toeslag van € 5,00 per begonnen 15 min. 
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INSCHRIJVEN 

Wil je gebruik maken van de avond- en/of woensdagnamiddagopvang? Dan ben je verplicht je 
kind(eren) in te schrijven op het secretariaat van de school. 

Deze opvangplaatsen zijn voorbehouden voor kinderen waarvan de beide ouders op dat moment 
werken. Een attest van de werkgever met vermelding van de werkdagen en –uren is verplicht 
aan de school te bezorgen bij de inschrijving.  

Is de maximumcapaciteit bereikt? Dan wordt je kind op de wachtlijst geplaatst.  

Maak je per uitzondering gebruik van de avond- en/of woensdagnamiddagopvang (zonder 
inschrijving)? Je betaalt dan een toeslag van € 5 per opvangbeurt bovenop de tarieven.  

Voor de voorschoolse opvang moet je niet inschrijven.  

 

FACTUUR 

De betaling van de opvang gebeurt via de schoolfactuur. Je ontvangt automatisch een fiscaal 
attest voor het betaalde bedrag. 

Bij achterstallige betalingen kan je geen gebruik meer maken van de opvang.  

 

CONTACT 

De verantwoordelijke voor de voor- en naschoolse opvang is mevrouw Sara. Je kan haar 
telefonisch bereiken via 02 411 15 54 (tijdens de openingsuren van de opvang).  
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VAKANTIE- en VERLOFDAGEN  
 

SCHOOLVAKANTIES [geen school & geen opvang] 

Herfstvakantie van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022 

Kerstvakantie van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

Krokusvakantie van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023 

Paasvakantie van maandag 3 april tot en met zondag 16 april 2023 

Zomervakantie van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023 

 

WETTELIJKE FEESTAGEN [geen school & geen opvang] 

Wapenstilstand vrijdag 11 november 2022 

Dag van de Arbeid maandag 1 mei 2023 

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

Brugdag vrijdag 19 mei 2023 

Pinkstermaandag maandag 29 mei 2023 

 

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN [geen school & geen opvang] 

Facult. verlofdag 1 vrijdag 30 september 2022 

Facult. verlofdag 2 maandag 30 januari 2023 

 

PEDAGOGOSCHE STUDIEDAGEN [geen school & geen opvang] 

Ped. studiedag 1 woensdag 5 oktober 2022 

Ped. studiedag 2 woensdag 30 november 2022 

Ped. studiedag 3 maandag 13 maart 2023 
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BELANGRIJKE DATA  
 

OUDERCONTACTEN 

Klassikaal infomoment 
kleuterschool (JK + OK) 

Aanbevolen Dinsdag 6 september 2022 

van 18.00 tot 19.00 uur 

Klassikaal infomoment 
lagere school (L1-6) 

Aanbevolen Donderdag 8 september 2022 

van 18.00 tot 19.00 uur 

Individueel oudercontact  

herfst  

Verplicht – op afspraak Van 7 tot 10 november 2022 

max. 15 min. per kind 

Individueel oudercontact  

winter 

Optioneel: op vraag van de school 
of de ouders 

Van 9 tot 12 januari 2023 

Individueel oudercontact  

lente 

Verplicht – op afspraak Van 17 tot 20 april 2023 

max. 15 min. per kind 

Individueel oudercontact  

zomer 

Optioneel: op vraag van de school 
of de ouders 

Van 26 tot 29 juni 2023 

 

RAPPORTEN 

De kinderen van de lagere school krijgen 4x per jaar een rapport.  

Herfstrapport Donderdag 10 november 2022 

Winterrapport Vrijdag 13 januari 2023 

Lenterapport Vrijdag 21 april 2023 

Zomerrapport Vrijdag 30 juni 2023 

 

ANDERE NUTTIGE DATA 

Schoolfotograaf Vrijdag 10 maart 2023 

Schoolfeest (iedereen welkom) Vrijdag 26 mei 2023 van 14.00 tot 17.00 uur 

Proclamatie 3KK en L6 Donderdag 29 juni 2023 van 13.30 tot 15.00 uur 

Laatste schooldag Vrijdag 30 juni 2023 tot 12.00 uur (geen naschoolse opvang) 
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GEZONDHEID 

 

WATER 

Op onze school wordt er alleen water (of witte melk) gedronken. De leerlingen 
brengen hiervoor een eigen herbruikbare drinkbus mee. Ze kunnen deze steeds 
gratis bijvullen met kraanwater.  

 

 

ETEN [door de ouders te voorzien] 

Voormiddagspeeltijd Fruit of groenten in een herbruikbaar doosje. 

Op maandag en dinsdag mag een droge koek ook.  

 

Middaglunch Broodmaaltijd of koude lunch in een herbruikbare 
lunchbox (brooddoos). 

Er zijn geen warme maaltijden op onze school.  

Wij zijn een afvalluwe school. Afvalpapiertjes, plastic, folie, wegwerpflesjes … gaan terug mee naar 
huis. Kauwgom, snoep, chips en chocolade zijn niet toegelaten op school. 

 

VERJAARDAGEN  

Verjaardagen worden op onze school feestelijk gevierd.  
Een gezonde traktatie (bijvoorbeeld een stuk fruit of een eenvoudige cake) 
meebrengen voor de klas is toegelaten, maar geen verplichting! 
Er worden op school geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes uitgedeeld. 

 

 

BEWEGINGSOPVOEDING  

Je kind sport 3 lesuren per week. Deelname is verplicht (behalve bij doktersattest). 
Alle leerlingen van de lagere school krijgen een gratis turnzak in het eerste leerjaar.   
Kledij lagere school: T-shirt met schoollogo (verplicht aan te kopen op school), 
zwarte of donkerblauwe korte sportbroek (zelf voorzien) en turnpantoffels of 
sportschoenen met witte zolen (zelf voorzien).  

 

 

ZWEMMEN  

Op maandag gaan wij zwemmen in het zwembad van Anderlecht. Deelname is 
verplicht (behalve bij doktersattest). We verplaatsen ons met de metro. 
Niet vergeten: rugzak met zwembroek of badpak, badmuts (verplicht aan te kopen 
op school), handdoek en Mobib-kaart. 
Welke klassen? L4 (september-december), L3 (januari-maart), L2 (april-juni).  
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ALLERLEI 

 

SCHOOLFACTUUR   

Maandelijks ontvang je in je mailbox de schoolfactuur. Wij geven geen factuur op 
papier mee met de kinderen.  

Wij vragen je vriendelijk de betalingstermijn te respecteren. Bij vragen omtrent uw 
factuur kan u steeds contact opnemen met het secretariaat.   

 

ZIEK. WAT NU?   

Je verwittigt het secretariaat. Dit doe je vóór 9.00 uur. 

Elke afwezigheid moet gewettigd worden met een attest: afwezigheidskaart van de 
school (enkel voor ziekte - max. 4 keer per jaar voor max. 3 opeenvolgende dagen) 
of een doktersattest. Meer info: zie schoolreglement.  

De originele attesten steeds aan de klasleerkracht bezorgen (geen mails).  
 

 

MOBIB-kaart = verplicht  

Wij verplaatsen ons zo veel mogelijk te voet of met de MIVB.  
Elk kind van 6 tot en met 11 jaar kan gratis gebruik maken van een J-abonnement 
van de MIVB. 
Vanaf 12 jaar: Gebruik dan een MIVB-schoolabonnement. Dit abonnement kost 12 
euro per jaar.  

 

 

VERLOREN VOORWERPEN 

Bak “Verloren voorwerpen” aan de hoofdingang. Waardevolle voorwerpen 
(bijvoorbeeld brillen, sleutels, gsm …) worden op het secretariaat bewaard.   
Tip: Schrijf de naam van je kind(eren) op het materiaal en de kleding.  

Voor een vakantieperiode worden de voorwerpen uitgestald. Nadien geven we ze 
weg aan een organisatie van het goede doel. 

 

 

INZAMELPUNT BATTERIJEN 

Op onze school is er een inzamelpunt voor gebruikte batterijen uit huis-, tuin- en 
keukenmaterialen. Zo sparen wij punten voor de aankoop van sport- en 
leermateriaal. 
Deponeer ze in onze Bebat-inzameltonnen aan de hoofdingang.  
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AANBOD VOOR OUDERS 

 

CAW op SCHOOL 

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) is wekelijks aanwezig op onze 
school. Zij helpen ouders met al hun vragen en problemen die te maken hebben met 
welzijn. Persoonlijke moeilijkheden; financiële, administratieve, juridische of 
materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving. 
Maar ook hulp voor slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen 
van verkeersongevallen en misdrijven. Zit je ergens mee? Spring zeker binnen. 

Deze dienstverlening is gratis en discreet. Je bent van hart welkom!  

Elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur in een rustig lokaal op school. 

 

 

BRUSSELEER 

Brusseleer organiseert lessen Nederlands voor onze ouders.  

Meer info volgt bij de start van het schooljaar. Aarzel niet om je te informeren via 
ons secretariaat.  

 

 

 

 

 


