
De school van mijn kind in een oogopslag - schooljaar 2020-2021 

Mijn kind gaat naar Sancta Maria Basisschool en zit in het vijfde leerjaar bij juf Ellen, L5E 
Algemeen directeur: Jan Leenaerts                      Tel. 0477/ 18 82 69               Mail:  directie.jan@sanctamariabasisschool.be 
 
 
Pedagogisch directeur: Esther Wallace                Tel. 0484/14 15 88                 Mail: directie.esther@sanctamariabasisschool.be  

Website : www.sanctamariabasisschool.be        Tel. 016/23 67 15 
 
 
 

 
 
 

 

Iets te vragen of te zeggen? 
Spreek de juf aan of schrijf het in de klasagenda. 
Je mag steeds mailen. 
Juf.ellen@sanctamariabasisschool.be 
 

 

Liever een gesprek over gedrag of gezondheid 
buiten de school? 
Centrum voor leerlingen begeleiding: 
CLB: Chris Cuypers  
Telefoon: 016/28 24 08 

 

Hoe doet mijn kind het op school? 
Er is oudercontact op  
10/9 /2020 27/10/2020  2/3/2021  24/6/2021 
Er zijn rapporten op :  
30/10/2020  18/12/2020  5/3/2021  21/5/2021  
30/6/2021 
Voor of na schooltijd kan je de juf steeds 
aanspreken. 
 

 

Tijdig op school? 
De schooluren zijn  
Van 8.45u tot  12.30u en van 13.45u tot 15.45u 
Woensdag is er school van 8.45u tot 12.05u 

 

Boodschap van de school of huiswerk? 
Kijk in de agenda. 
Gele brieven moet je steeds lezen! 
Lees altijd je mail! 

 

Kan je kind niet naar school komen,   
bel dan. 
Telefoon: 016/23 67 15 
School is belangrijk! Kom elke dag en wees op 
tijd. 

 

Problemen met betalen? 
Praat met de directie. Je kan ook bellen. 
Telefoon: 016/23 67 15 

 

Voor- en naschoolse opvang?    
’s Morgens: van 7.00u tot 8.30u 
’s Avonds: van 16.00u tot 18.30u 
Woensdag van 12.15u tot 18.30u 
Deze voor- en naschoolse opvang wordt 
gefactureerd door de stad Leuven aan  € 0,45 
per begonnen kwartier.  
Tel: 0498/689730 
 

 
 

Milieuafspraken. 
Koekjes, fruit en groenten in een doosje zijn  
welkom. Fruit en groenten zijn de meest 
gezonde snacks.Brikjes, blikjes en frisdranken 
zijn verboden! Drank kan je meebrengen in een 
aangepaste drinkbus. Geen snoep of kauwgom!  

Boterhammen of warme maaltijd? 
Boterhammen zitten in een brooddoos. Warme 
maaltijden kan je bestellen tegen betaling. 
Bestellen of annuleren van een warme maaltijd 
kan elke dag voor 09:00u 

 

Aparte turnkledij is verplicht. 
T-shirt, short en turnpantoffels mag je zelf 
kopen. 
Zet je naam overal op! 

 

Wil je je stem laten horen? 
Contactpersoon schoolraad :  
Elisabeth.weets@sanctamariabasisschool.be 
Contactpersoon ouderraad :  
Ouderraad-sml@sanctamariabasisschool.be 
 
Wij hebben ook een leerlingenraad 
 

 

Problemen? Die lossen we op. 
De leerkracht: 
juf.ellen@sanctamariabasisschool.be 
 
 De zorgcoördinator: 
elisabeth.weets@sanctamariabasisschool.be  
 
 

 

Heb je nog vragen of ideeën? Laat het ons 
weten! 
Neem contact op met: 016/23 67 15 of kom 
gewoon even langs. 

 

Wanneer zorg ik zelf voor opvang? Verlofdagen 
buiten de wettelijke feestdagen zijn:  
23/9/2020  5/10/2020  27/11/2020  20/1/2021  
29/1/2021 10/3/2021 
Er is betalende opvang in de school door 
KinderKuren 

 

Is je thuis kind ziek, bel naar de dokter om te 
vragen of je kind naar school mag gaan. 
Wordt je kind op school ziek, dan bellen we de 
ouders dadelijk op. 
Is je kind jarig dan mag het apart voorverpakte 
traktaties meenemen. 

De gebruikte iconen komen uit het Beta-systeem van de vzw Beta  
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OVERZICHT SCHOOLKOSTEN 

 

Schoolartikelen, kleding, andere eenmalige uitgaven, voeding, diensten.  
Niet verplicht ! 

 per artikel/dienst 

Drinkbus (Nalgene) 0,5L € 8,00 

Maaltijd lagere school € 5,00 

Middagtoezicht per trimester € 12,00 (met fiscaal attest) 

 

 

Activiteiten buiten de school (extra muros) en zwemmen.  
Verplicht ! (zoals beslist door de schoolraad). 

 

Wel onder voorbehoud omwille van de dan geldende corona-richtlijnen. 

Activiteiten buiten de school (vervoer inbegrepen) Raming per schooljaar 

Activiteiten van een halve of een hele dag. 
Sportdag, museum, toneel, bosuitstap, tentoonstelling, schoolreis, … € 90 

Zeeklassen 
Prijs volgt later 

Zwemmen  

Gebruik van het zwembad wordt door de school betaald. Gratis 

 

En de betalingen ? 

• Wanneer betaal ik? 
Je ontvangt elke maand een factuur via mail. 

• Hoe kan ik betalen? 
Je betaalt per overschrijving of met een domiciliëring. 

• Wat moet ik doen als het moeilijk is om de schoolrekening te betalen? 
Wanneer je hiermee moeilijkheden hebt, zoek je samen met de directie naar een passende oplossing. 

 

Als school verwachten wij verder dat u zelf nog zorgt voor : 

Zwemgerief Brooddoos en eventueel koekjesdoos, drinkbus. 

Een degelijke boekentas Turnzak met short, turnbroekje en -pantoffels. 

 
 


