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1. Contact met de school  

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om 

ons te contacteren. 

 

Directeur 

 

 

 

Secretariaat  

 

 

 

 

Zorgcoördinator 

Naam  Evelien De Keukeleire   

🕿  09 371 73 64  0478 943 941  

🖂  evelien.dekeukeleire@op-weg.be 

 

Naam  Hilde Van Nevel 

🕿  09 371 73 64 

🖂  hilde.vannevel@op-weg.be 

 

Naam  Annemie Vandamme 

                             Annemie.vandamme@op-weg.be 

 

Leerkrachtenteam 

Kleuter 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachtenteam 

Lager 

 

 

Jules-klas Dhondt Marianne marianne.dhondt@op-weg.be 

                             Isabelle Claeys                  isabelle.claeys@op-weg.be 

Huppel-klas Nathalie Deschepper nathalie.deschepper@op-weg.be 

Winokio-klas Sabine Vandemoortele sabine.vandemoortele@op-weg.be 

Klara-klas Eline Van Huffel     eline.vanhuffel@op-weg.be 

kinderzorg Lieve De Meyer  lieve.demeyer@op-weg.be 

kleutergym Glenn Delagrense glenn.delagrense@op-weg.be 

 

L1 Kelly Scheyving  kelly.scheyving@op-weg.be 

L2          Joyce Van de Moortel    joyce.vandemoortel@op-weg.be                  

L3 Anissa Beelaert  anissa.beelaert@op-weg.be 

L4 Ingrid Van Hoorde ingrid.vanhoorde@op-weg.be 

L5 Nathalie Claeys  nathalie.claeys@op-weg.be 

L6 Celine De Clercq celine.declercq@op-weg.be 

gym Frederik Van Hove frederik.vanhove@op-weg.be 

 

zorg                Hans Vanspeybroeck hans.vanspeybroeck@op-weg.be 

zorg                      Suzan Patttyn                  suzan.pattyn@op-weg.be 

 

Ondersteunend 

personeel 

Onderhoud Sylwia Pogorzels  

Toezicht Nadine De Veusser  

  Mireille De Vlieger 

  Nele Matthys 

                             Esperano Van De Voorde  

                             Tilly Hautekeete  

 

Slaapklas            Marina Van Coppernolle  

 

 

mailto:evelien.dekeukeleire@op-weg.be
mailto:hilde.vannevel@op-weg.be
mailto:Annemie.vandamme@op-weg.be
mailto:glenn.delagrense@op-weg.be
mailto:joyce.vandemoortel@op-weg.be
mailto:frederik.vanhove@op-weg.be
mailto:hans.vanspeybroeck@op-weg.be
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2. Organisatie van de school  

Hier vind je praktische informatie over onze school.  

Schooluren De school begint elke morgen om 8.30 uur. 

's Middags eindigt de school om 11.45 uur. 

               Op woensdag eindigt de school om 11.20 uur  

's Namiddags begint de school om 13.05 uur. 

's Avonds eindigt de school om 15.50 uur. 

 Op vrijdag eindigt de school om 15.00 uur  

De schoolpoort gaat open een kwartier voor aanvang van de lessen, en sluit 

een kwartier na het einde van de schooltijd. Buiten deze uren worden de 

kinderen opgevangen door de naschoolse opvang. 

Opvang Kinderen kunnen ook ’s morgens en ’s avonds naar de opvang. De opvang 

over de middag wordt georganiseerd door de school. De voor- en 

naschoolse opvang wordt georganiseerd door de stad Deinze..  

Voor- en naschoolse 

opvang 

Uren:   7.00 – 18.30 uur 

Plaats:  Hansbekedorp 34b (achter de school) 

Vergoeding: €1,10 per begonnen half uur.  

  https://www.deinze.be/buitenschoolsekinderopvang 

Info: buitenschoolseopvang@deinze.be 

 

3. Samenwerking  

 Ouderraad Voorzitter: Ellen Migerode 

🕿 0477/42 29 05 

🖂 ouderraad.paulus@op-weg.be 

samenstelling https://paulus.op-weg.be/onze-

school/onze-partners 

 

Schoolraad Verkiezing: maart 2021 

Oudergeleding:   Lies Meeuws 

Personeelsgeleding: Hans Vanspeybroeck  

Lokale gemeenschap:  Annemie Van de Velde 

Meer info zie website bij partners/ ouderraad.  

  

https://paulus.op-weg.be/onze-school/onze-partners
https://paulus.op-weg.be/onze-school/onze-partners
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4. Bijdrageregeling 2021-2022 

 

1. Scherpe maximumfactuur 

 

De scherpe maximumfactuur behelst alle kosten die aangerekend worden voor de verlevendiging van het 
onderwijs: zwemlessen, sportdagen, didactische uitstappen, culturele voorstellingen, schoolreizen…. De 
leerlingen van het vierde leerjaar zwemmen gratis. 

Voor dit schooljaar gelden volgende bedragen: 

• € 45,00 voor kleuters  
• € 90,00 voor lagere schoolkinderen 

 

 

2. Minder scherpe maximumfactuur 

 

De minder scherpe maximumfactuur behelst de bijdragen die aangerekend worden voor meerdaagse 
uitstappen zoals de openluchtklassen. 

In het kleuteronderwijs wordt hiervoor niets aangerekend. 

In het lager onderwijs bedraagt de maximale bijdrage € 450 en dit voor de hele schoolloopbaan. 

Hiertoe behoren volgende meerdaagse activiteiten voor dit schooljaar: 

• tweede + derde leerjaar  max. 130 euro   

• derde graad:  Geschiedenis Klassen/ Zeeklassen max. 150/elk 

 

 

3. Bijdrageregeling voor vrijblijvende uitgaven 

 

Naast deze specifieke deze specifieke onderwijsgerichte bijdrage, biedt de school ook een heel aantal 
vrijblijvende diensten/goederen/activiteiten  aan. We vermelden ze met hun kostprijs : 

• Overblijven over de middag   € 1,00 
• Slaapklasje     € 0,60  
• Soep      € 0,70 
• Middagmaal kleuters    € 3,20 
• Middagmaal lagere schoolkinderen  € 3,40 

 

Tijdschriften   (behoudens gewijzigde prijzen van de leveranciers) 

Uitgaven van de Goede Pers (jaarabonnement) 

DOREMINI (peuters en 1ste kleuters)   € 36,00 

DOREMIX (2de kleuters)     € 36,00 

DOREMI (3de kleuters)     € 36,00 

LEESBEESTJE (4 boeken + cd  peuters en 1ste kleuters) € 24,00 

LEESKNUFFEL (7 BOEKEN + cd 2de en 3de kleuters) € 39,00 

 

ZONNEKIND (1ste graad)    € 39,00 
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KRANTJE MOL EN BEER (9 nrs)    € 15 

ROBBE EN BAS (9 boeken 2 lj)    € 30,00 

 

ZONNESTRAAL (2de graad)    € 39,00 

WILD VAN FREEK (2 - 3 lj)    € 42,50 

LEESKRIEBEL (9 boeken 2de graad)   € 30,00 

 

ZONNELAND (3de graad)    € 39,00 

VLAAMSE FILMPJES (3de graad)    € 31,00 

 

NATONAL GEOGRAFHIC JUNIOR BASIS   € 42,50 

(4de – 5de – 6de leerjaar) 

 
EN ACTION groeiboek (5 -6 lj)    € 11 

 
NIEUWJAARSBRIEF (lager)    € 1,00 

 

 

 

4. Gymkledij (valt buiten de minder scherpe maximumfactuur) 

 

Voor de kleuters wordt gevraagd om eenvoudige witte gymschoentjes te dragen. Voor de lagere 
schoolkinderen is gymkledij verplicht. Witte gymschoenen en witte sokken worden van thuis 
meegebracht. Het T-shirt, met embleem van de school, en de gymbroek worden op school aangekocht. 
We vragen met aandrang om de gymkledij met de naam te tekenen. 

• T-shirt      €  8,00 
• Gymbroek     € 10,00 
• Fluo-jasje    €  7,50 
(gratis voor instappertjes, nieuwe leerlingen en leerlingen van het 1ste, en 4de leerjaar) 

 


