4.4 Opvang: voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, tijdens vakanties
4.4.1. Voorschoolse opvang op school
Vanaf 7u00 kunnen kinderen terecht op school. Ze vallen onder de regeling ‘voorschoolse
opvang’ die duurt tot 8u00. Deze opvang vindt plaats op de speelplaats van de school of in de
kleuterzaal.
Vanaf 7u45 kunnen de peuters en de 1ste kleuters genieten van een aparte opvang in een klas.
We noemen dit de zachte landing. Om 8u20 neemt de eigen kleuterjuf deze zachte landing over.
4.4.2. Naschoolse opvang op school
De kinderen van de basisschool (kleuter en lager) kunnen naschools tot 19u00 op school blijven
op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
- 2de en 3de kleuters worden opgevangen in de kleuterzaal of op de speelplaats (tot 19u00)
- Peuters en 1ste kleuters kunnen in een apart lokaal opgevangen worden tot ca. 17u15.
Daarna sluiten ze aan bij de andere kleuters.
- Kinderen van de lagere school moeten eerst naar de studie (zie regeling studie). Daarna
sluiten ze aan bij de naschoolse opvang.
4.4.3. Opvang op school op woensdagnamiddag
Op woensdagnamiddag organiseert de school kinderopvang van 12u00 tot 19u00 op eigen
schoolterrein. Dit valt onder de naam Petteflet. Kinderen die overblijven, gebruiken een
meegebracht lunchpakket met een eigen drankje of kunnen een warme maaltijd op school krijgen.
De school voorziet soep en kraantjeswater.
4.4.4. Opvang tijdens de vakantie
Een woordje uitleg:
Vanuit de nood aan buitenschoolse opvang richtte de scholengroep ‘Sint-Lodewijk’ enkele
jaren geleden de vzw Paideia op (een oud Grieks woord dat kindertijd betekent) Deze vzw,
erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, organiseert een kwaliteitsvolle opvang voor
kinderen vanaf hun geboorte tot aan het einde van hun lagere schoolloopbaan.
Alhoewel de vzw helemaal los staat van de scholengroep en opvang biedt aan kinderen uit
scholen van alle netten, is de band met de scholengroep nog steeds groot. Enkele directies
van de scholengroep maken deel uit van het bestuur.
Onder deze VZW Paideia vallen twee initiatieven buitenschoolse opvang (IBO’s) ‘Kakelbont’
en Petteflet. Beide organisaties bieden kinderopvang aan tijdens de vakanties.
Kakelbont heeft een vestigingsplaats in de Koude Keukenstraat 8b te Sint-Andries en in de
Oude Kerkstraat 23a te Sint-Michiels. Petteflet heeft een vestigingsplaats in de Gerard
Davidstraat 6 te Brugge (Kristus Koning).
Ouders die gebruik wensen te maken van opvang tijdens vakantieperiodes nemen
rechtstreeks contact op met IBO Kakelbont. Alle inschrijvingen voor deze opvang regelen
ouders dus direct met de betrokken opvangdienst. Meer info is te verkrijgen via de school.
Contactgegevens:
Initiatief buitenschoolse opvang ‘Kakelbont’
Koude Keukenstraat 8b
8200 Sint-Andries
Tel. 050 / 38 88 84
Email: ibo.kakelbont@skynet.be
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4.5. Naschoolse activiteiten, brede school, studie
Naschoolse activiteiten
Leerkrachten kunnen naschoolse activiteiten organiseren (sport en spel, toneel, kleuterturnen,
…) en brengen ouders hiervan tijdig op de hoogte zodat ze hun kind hier eventueel voor kunnen
inschrijven.
Brede School
In samenwerking met stad Brugge is onze school een ‘Brede School’. Dit houdt in dat externen
binnen ons schoolterrein heel wat naschoolse activiteiten inrichten.
We brengen ouders over dit aanbod tijdig op de hoogte zodat ze hun kind hier eventueel voor
kunnen inschrijven.
Studie
1ste en 2de leerjaar
speelplaats

geen studie tot aan de herfstvakantie, wel opvang op de
tot 19u00.
na de herfstvakantie 1ste leerjaar studie op dinsdag van 16u30 tot

17u00
na de herfstvakantie 2de leerjaar studie op maandag en
donderdag van 16u30 tot 17u00
3de en 4de leerjaar

studie van 16u30 tot 17u00 (vanaf de tweede schoolweek)

5de en 6de leerjaar

studie van 16u30 tot 17u15 (vanaf de tweede schoolweek)

De studie is verplicht voor alle kinderen van de lagere school die om 16u30 nog overblijven. Alle
kinderen blijven er tot het einde als ze niet vroeger worden afgehaald. Er is geen studie op
woensdag en vrijdag. Er is die dagen wel opvang tot 19u00. De locatie van de studie hangt uit in
de hal van de school. Na de studie is er ook voor de lagere school naschoolse opvang op de
speelplaats (tot 19u00) voor de kinderen die dan nog overblijven.
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