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  CONTACTINFO  
 

De Windroos KOV vzw   Openingsuren onthaal: 

Adres: C. Peetersstraat 6                   ma-din-don-vrij:  08u15 – 12u30     13u00 - 15u45 

                 1830 Machelen              woe:  08u15 - 12u30  

Website:   www.dewindroos.net 

 

DIRECTIE 
Machteld Vandeneede en Geert Van Dam 

 

  02 251 34 46 

   directie.dewindroos@kov.be 

 
 

ADMINISTRATIE  
Heidi Declerck en Evy Holderbeke 

 

  02 251 34 46 

   administratie.dewindroos@kov.be 

 
 

 

 

DE SCHOOLDAG  
 

OCHTEND:              AVOND: 

07u00 - 08u20 Opvang door INFANO vzw 15u15 EINDE van schooldag.  
08u20 - 08u35 Toezicht op de speelplaats  

door leerkrachten. 

15u15-15u30 Toezicht op de speelplaats  
door leerkrachten. 

08u30 - 08u35 Kinderen gaan bij 
aankomst naar de klas.  

15u30 - 18u00 Opvang door INFANO vzw 

08u35 START van de lessen.    

 

DAGVERLOOP  (ma-din-don-vrij)          DAGVERLOOP (woe) 

08u35 Start van de lessen 08u35 Start van de lessen 

10u15 Speeltijd  10u15 Speeltijd  
10u35 Lessen  10u35 Lessen  
12u15 Middagpauze (eten + speeltijd) 12u15 Einde schooldag 

13u30 Lessen  

15u10  Einde lessen  

15u15 Einde schooldag 

http://www.dewindroos.net/
mailto:directie.dewindroos@kov.be
mailto:directie.dewindroos@kov.be
mailto:administratie.dewindroos@kov.be
mailto:administratie.dewindroos@kov.be
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VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG door INFANO vzw 
 

     

 

In opdracht van de gemeente Machelen verzorgt Infano vzw, afdeling STER Machelen, de 

opvang in onze school.  

De opvang gaat door in het middengebouw van de school, via ingang C. Peetersstraat , 

(achteraan speelplaats rechts blauwe deur, trappen naar beneden). 

 

Opvang tijdens weekdagen:  

Prijs:     € 0.90 per begonnen half uur 

              

07u00 - 08u20 Voorschoolse opvang 

15u30 - 18u00 Naschoolse opvang 

 Opvang tijdens 

facultatieve vrije dagen 

en pedagogische 

studiedagen 

 

Prijs:      € 6.72 voor een halve dag (2de kind: € 5.04) 
              € 11.20 voor een hele dag (2de kind: € 8.40) 
Opgelet inschrijven verplicht 5 werkdagen vooraf via: 
https://www.infano.be/binnenschoolse-opvang-
schoolvrije-dagen/ 

GEEN opvang tijdens wettelijke 

feestdagen 

GEEN opvang tijdens schoolvakanties. 

 

 

CONTACT:   

GSM nr: opvang:        :   0484.58.07.63 

Teamcoach Infano :      0489/11 39 94     tcstermachelen@infano.be 

Vragen over factuur :    02/582 72 62      facturatie@infano.be 

  

Meer info via brochure op de website.  (Klik op ‘onze school’ - opvang infano) 

 U kan de brochure ook verkrijgen aan het onthaal van de school.  

 

mailto:tcstermachelen@infano.be
mailto:facturatie@infano.be
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BRENGEN / AFHALEN KINDEREN en SCHOOLRIJEN 

 

HOOFDINGANG: C. Peetersstraat 6 
- Voor alle kinderen van de lagere school en 3K. 

ochtend: 08u20 tot 08u35 /  avond 15u15 – 15u30 
- Kleuters van 0K-1K-2K komen enkel langs deze poort tijdens opvang 

door INFANO (van 07u00 en 08u20 en van 16u00 -18u00) 
 

POORT ACHTERAAN:  C. Hansoulstraat 
- Voor alle kinderen van 3K en 4L. (of broers en zussen) 

ochtend: 08u20 tot 08u35 /  avond 15u15 – 15u30 
- Voor fietsers – fietsenstalling achteraan : ochtend 08u20 tot 08u35 /  

avond 15u15 – 15u30 
- Voor kinderen die met de bus naar school komen of naar huis gaan.  

 

POORT KLEUTERSCHOOL:  E. Vandenberghestraat 
  Enkel voor kleuters van de instapklas – 1K en 2K 

 ochtend: 08u20 tot 08u35 /  avond 15u15 – 15u30 

 

ZIEKTE OF AFWEZIGHEID 

 

Is uw kind ziek? 

-  Verwittig dan aub de school via mail (administratie.dewindroos@kov.be)  

    of telefonisch ( 02 251 34 46). vanaf 08u15  

-  Voor een ziekte van maximaal 3 dagen kan u als ouder zelf een briefje invullen. 

-  Is uw kind langer ziek? Bezorg ons dan een doktersbriefje.  

Vroeger op vakantie vertrekken of langer wegblijven? Daarvoor mag uw kind niet afwezig 

zijn. Wij moeten uw kind dan registreren als ‘onwettig afwezig’. 

Afwezigheid met toestemming directie? Dat kan slechts in bepaalde gevallen.  

Contacteer daarvoor zeker de directie (directie.dewindroos@kov.be) 

 

MET DE FIETS NAAR SCHOOL 
 

Kinderen die met de fiets komen, nemen de ingang aan de achterkant  

van de school. Daar is onze fietsenstalling. Voorzie steeds een slot ! 

De poort van de C. Hansoulstraat is ‘s ochtends open van 08u20 tot 08u35.    

Kinderen die met de fiets naar school komen, dragen steeds een fluohesje en een helm.  

mailto:administratie.dewindroos@kov.be
mailto:directie.dewindroos@kov.be
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SCHOOLBUS 

 

 

Het schoolbusvervoer wordt georganiseerd door de gemeente.  Je kan hiervoor een buspas 

aanvragen via de website: machelen.ticketgang.eu of je kan terecht bij de gemeente. 

Na inschrijving en betaling ontvangt u een buspas. Kinderen die meerijden met de bus zijn 

verplicht deze buspas te dragen. 

Kleuters stappen nooit alleen af van de bus. Indien er niemand aanwezig is bij de bushalte 

worden ze terug naar school gebracht.  

Leerlingen van de lagere school dienen een schriftelijke toelating van de ouders te hebben 

om de bus alleen te mogen verlaten. 

 

GEZONDE VOEDING 

 

 

 
 

 
 
 

  

Voorzie  dagelijks een brooddoos met boterhammen en gezond beleg. 

Met kaas of vlees hebben kinderen de hele namiddag voldoende energie om 

de lessen te volgen. Ook andere gezonde voeding in een goed afgesloten 

doosje is uiteraard toegestaan. 

 

 

 

Als 10-uurtje vragen we om uw kind een stuk fruit (geschild en gesneden) 
mee te geven in een fruitdoosje.  
Gezonde noten (cashew, okkernoten) of dadels mogen ook.  
Koeken, chips, pippa’s borrelnootjes, ... zijn niet toegestaan 

 
 

 

 
In het 1ste leerjaar krijgt elk kind een drinkbus van de school.  
Vul die aub elke dag met water. Andere drank is niet toegestaan op school. 
Is uw kind de drinkbus kwijt? Dan kan u zelf één voorzien of een nieuwe 
kopen aan het onthaal.  Voor ‘s middags kan u ook melk bestellen. 
 

 

 

 
Wie in de opvang blijft mag wel een koekje meebrengen voor ’s avonds.   
Doe dit aub. ook in een doosje 
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VERJAARDAG VIEREN OP SCHOOL 

 

Een verjaardag vieren is altijd feest!  Sinds vorig jaar trakteren 

niet de ouders op iets lekkers, maar doen we dat met de school!   

U hoeft dus niets te voorzien. Wij zorgen voor een traktatie in de week van de verjaardag van uw 

kind.  En zingen hoort er ook bij natuurlijk! 

 

ZERO WASTE: afvalarme school 

 

 

De Windroos is een afvalarme school.  Tijdens de WO-lessen leren we onze  

kinderen via lesactiviteiten aan hoe afval moet worden gesorteerd en hoe we afval kunnen 

minderen.  Melk bestellen we in flesjes die nadien worden uitgewassen. Bij festiviteiten 

gebruiken we voortaan herbruikbare bekers.  

Graag willen we ook uw hulp inroepen:   

 Doe boterhammen aub. in een brooddoos zonder folie. 

 Doe fruit (of koekjes tijdens de opvang) aub. steeds in een doosje zonder papiertje. 

 Doe water aub. niet in plastic wegwerpflesjes maar in een drinkbus. 

 

VERLOREN VOORWERPEN 
 

Lagere school: bak voorwerpen in het rek onder het afdak. 

Kleuterschool: bak met voorwerpen onder het afdak. 

Voor elke schoolvakantie stallen we de verloren voorwerpen ook uit aan de schoolpoort. 

 

ZWEMLESSEN 
 

Zwemmen is een eindterm van het leergebied bewegingsopvoeding.  
Dit wil zeggen dat leerlingen op het einde van hun lagere school 1 lengte 
moeten kunnen zwemmen.  
Het is dus van groot belang dat de kinderen steeds mee gaan zwemmen. 
 
Wij leggen de nadruk van het leren zwemmen in het 2de en het 3de leerjaar.  
In het 1ste leerjaar doen de kinderen aan watergewenning en in 4,5 en 6 hebben de 
leerlingen een 4 à 5 herhalings- en verdiepingslessen. 
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1ste leerjaar Zwemmen om de twee weken (half schooljaar) € 1/ zwembeurt 

2de leerjaar Zwemmen om de 2 weken (heel schooljaar) Gratis 

3de leerjaar Zwemmen om de 2 weken (heel schooljaar) € 1 / zwembeurt 

4de leerjaar 5x per schooljaar € 1 / zwembeurt 

5de leerjaar 5x per schooljaar € 1 / zwembeurt 

6de leerjaar 5x per schooljaar €1 / zwembeurt 
 

 Op de website vindt u vanaf half september  de data terug waarop uw kind gaat 

zwemmen.  

 In 1L vragen we vrijwillige ouders om mee te gaan om kinderen te helpen bij het 

omkleden.  

 !  Vanwege privacy van onze kinderen is het niet toegestaan om foto’s te trekken 

tijdens de zwemlessen! 

 

TURNLESSEN 
 

De turnlessen gaan voor de kleuters door in onze eigen sportzaal. 
De kinderen van de lagere school turnen in de eigen sportzaal of in de sportzaal van de 
gemeente.  
 
Voor kinderen in de lagere school willen we vragen om volgende kledij te voorzien: 
 Sportschoenen  (witte zool) of turnpantoffels. 
 Reservesokken  (= ook handig bij natte voeten op regendagen) 
 Blauwe short     (zelf kopen of kopen via de school) 
 Witte T-shirt      (zelf kopen of een T-shirt van de school met logo kopen) 

 

 
Turn- en zwemleerkracht 

lagere school: 
Peter Van Humbeeck 

 

    
 

peter.vanhumbeeck@kov.be 

 

 
Turn- en zwemleerkracht  

lagere school: 

Evi De Cleyn 

 

   
 

evi.decleyn@kov.be 

 

 
Turnleerkracht  
Kleuterschool: 

Lieve Vanderborght 
 

   
 

Lieve.vanderborght@kov.be 

 

 

Meester Peter organiseert elke vrijdag ook middagsport, telkens voor een deel van onze 

leerlingen uit de lagere school  

mailto:peter.vanhumbeeck@kov.be
mailto:peter.vanhumbeeck@kov.be
mailto:evi.decleyn@kov.be
mailto:evi.decleyn@kov.be
mailto:evi.decleyn@kov.be
mailto:evi.decleyn@kov.be
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TECHNIEKLESSEN 
 

In de lagere school krijgen kinderen 1 uur per week techniekles.  

We vinden het belangrijk dat kinderen namelijk ook voldoende technische vaardigheden 

ontwikkelen. 

Daarvoor hebben we een ingericht technieklokaal waar deze lessen doorgaan.  

 

Vakleerkracht techniek:  
Geert Janssens 

 

  geert.janssens@kov.be 

 

Vakleerkracht techniek ad interim:  
Ronny Van Waeyenberg 

 

  Ronny.vanwaeyenberg@kov.be 

 

 

 

 

UITSTAPPEN en OPENLUCHTKLASSEN 

 

 

 

Uw kind gaat meerdere keren per schooljaar op uitstap. Deze uitstappen zijn verplicht en 

maken deel uit van ons lesprogramma. Hoe meer kinderen in het echt kunnen beleven, hoe 

makkelijker ze bijleren en onthouden natuurlijk.  Om de twee jaar gaan we ook op 

openluchtklassen. 

 

EDUCATIEVE UITSTAPPEN: (1 dag of halve dag) 

+ schoolreis einde schooljaar. 

 

Prijs kleuters: max € 50 / schooljaar 
Prijs lagere school: max € 95 / 
schooljaar 
 

OPENLUCHTKLASSEN  

- 2L: boerderijklassen: 3 dagen met overnachting 

- 4L: bosklassen: 5 dagen met overnachting 

- 6L: zeeklassen : 5 dagen met overnachting 

 

Prijs: maximum 480 euro voor de hele 

schoolloopbaan (dus voor de 3 

openluchtklassen samen) 

  

mailto:Ronny.vanwaeyenberg@kov.be
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ZORG OP SCHOOL 

 

Elk kind is anders en heeft dus eigen vragen en noden. Kinderen hebben het recht om 

omkaderd te worden met de nodige zorg. We streven er dan ook naar om elk kind de 

nodige kansen, mogelijkheden en ook de tijd en ruimte te bieden om zich te ontwikkelen en 

bij te leren op zijn eigen tempo. Onze school beschikt over een sterk zorgnet om de 

kinderen op te vangen die het nodig hebben.  Per kleuterjaar/leerjaar/graad staan naast de 

klasleerkracht ook zorgleerkrachten paraat om kinderen op professionele wijze te 

begeleiden. Onze zorg wordt overkoepeld door de zorgcoördinatoren:  

 

ZORGCOÖRDINATOR Kleuterschool 
Karen Denteneer 

   karen.denteneer@kov.be 
 

 

ZORGCOÖRDINATOR lagere school  
Lena Vanderstraeten  

   lena.vanderstraeten@kov.be 
 

 

 

 CLB – Centrum voor leerlingbegeleiding 

 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, 

 hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school.  Het CLB werkt op discrete wijze 

samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders kunnen dus, 

zonder problemen, los van de school bij hen terecht. 

Meer info vindt u op: https://www.vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-brabant/ 

 

WET OP DE PRIVACY 
 

In het begin van de schoolloopbaan van uw kind, ontvangt u een formulier  

waarop u kan aanduiden of we foto’s van uw kind op de website, sociale  

media, etc. mogen publiceren. 

Foto’s of filmpjes maken van andermans kinderen of leerkrachten zonder hun toelating is 

NIET TOEGESTAAN. 

Ouders mogen geen foto’s of filmpjes van de school delen op whatsapp/facebook en 

andere sociale media zonder toestemming van de personen die erop staan.  

mailto:karen.denteneer@kov.be
mailto:karen.denteneer@kov.be
mailto:lena.vanderstraeten@kov.be
mailto:administratie.dewindroos@kov.be
mailto:administratie.dewindroos@kov.be
mailto:administratie.dewindroos@kov.be
https://www.vrijclb.be/vrij-clb-noordwest-brabant/
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COMMUNICATIE in het NEDERLANDS 
 

 

Bij inschrijvingen en bij contacten met ouders zal er Nederlands worden 

gesproken door directie, leerkrachten en ondersteunend personeel. 

Crisissituaties vormen daarop een uitzondering. Indien er ouders zijn die bij inschrijving 

geen Nederlands begrijpen of spreken, zal hun gevraagd worden zich te laten vergezellen 

van een volwassene die Nederlands spreekt (tolk).  

 

 

 

LIGO – lessen Nederlands voor ouders 
 

 

Hebt u het moeilijk om dit boekje of brieven van de school te begrijpen?   

Dan kan u gratis les volgen bij LIGO. Deze organisatie leert u het Nederlands én helpt u de 

school beter te lerken kennen, de brieven te begrijpen, hoe onze school werkt, etc. 

 

Cursus:   Mijn kind, de school en ik 

Locatie:  De windroos –  aanbellen aan onthaal (C. Peetersstraat  6) 

Wanneer?  Elke donderdag van 09u00 tot 12u00. 

Meer info en contact:               0476/87.29.81        

Lerares: Karen Peeters               lesinfo.machelen@ligo-hallevilvoorde.be 
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KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL 

 

 

 

Wie je ook bent en wat ook je achtergrond is, in een katholieke dialoogschool 

is iedereen welkom. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk.  

 

Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en 

leven voor jou kunnen betekenen. Jezelf beter leren kennen en in dialoog kunnen gaan 

met wie je van mening verschilt: dat zijn belangrijke vaardigheden om bij te dragen aan 

onze samenleving.  

In onze school gaan godsdienstlessen (katholieke godsdienst) en soms ook activiteiten 

in het kader van die lessen door (bv kerkhofbezoek, viering, ..) Deze lessen en 

activiteiten zijn verplicht voor elke leerling van de school.  

 

In de godsdienstles gaan we verbindend aan de slag met kinderen met verschillende 

overtuigingen.  In onze school is respect voor eenieders godsdienst  of overtuiging  van 

belang.  
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