
Welkom op VSC



Contact
Pedagogisch directeur
nico.guns@vschoeilaart.be

Administratief directeur
jenny.ockerman@vschoeilaart.be

Secretariaat
secretariaat@vschoeilaart.be

Ouderraad 
ouderraad@vschoeilaart.be

Telefoonnummer 
02/657 01 40

Website
vschoeilaart.be 

Adres
D. Vandervaerenstraat 1A
1560 Hoeilaart



Een dag op VSC
Betalende opvang tot 8:00 in de turnzaal.
Kleuters gaan naar de klas vanaf 8:30.
We vinden het leuk als iedereen 
op tijd komt.

07:00

08:45
Start van de dag.

Boekentas leegmaken.09:00
Onthaal, spelen,
activiteit, wc-moment,
handen wassen …

09:55
Buiten spelen, in de tuin, 
met de fietsen ... 
Kiezen uit de
speelgoedkasten.

10:15
Fruit- en drinkmoment,
spelen, klassikale
activiteit.



Warme maaltijd
of boterhammen eten. 
Gratis soep van de school. 
Daarna nog even buiten spelen.

14:20

11:40

12:40
Klassikaal moment + spelen. 

Speeltijd + koek eten

14:45
Klassikaal moment,
boekentas maken en
afscheid nemen.

15:35 De kinderen mogen naar huis.
De lagereschoolkinderen kunnen met
de rij naar hun naschoolse activiteit.
Studie voor de lagere school. 

16:30-18:00
Betalende opvang



Slapen bij de jongste kleuters
Wie moe is, mag slapen op een bedje in de klas. 
Niet alle kinderen slapen standaard. 
We kijken naar de noden van je kind.

Zindelijkheid
We verwachten dat je kind zindelijk is. Begin op tijd aan de
training. We streven naar geen luiers op school. 
Reservekledij (voorzien van naam) meegeven, is verplicht.

Weetjes

Wendagen voor peuters 
Voor elke instapdag organiseren we een wendag. 
Dan heb je de kans om samen met je peuter de klas te
verkennen. Hier krijg je later meer informatie over.



Streven naar welbevinden en
betrokkenheid 
We richten ons op wat in de kinderen omgaat en sturen van
daaruit voortdurend ons aanbod en onze aanpak bij.

Met twee voor de klas 
Regelmatig co-teaching: twee collega's samen voor de 
klas. Samen werken aan taal, motoriek en extra begeleiding
voor wie het nodig heeft. 
Voor de allerkleinsten is er ook een kindbegeleider op school.

Veel aandacht voor beweging 
Wekelijks bewegingsopvoeding door vakleerkrachten.
Zwemmen om de twee weken vanaf de derde kleuterklas.
Speelkoffers, fietsen, buitenactiviteiten tijdens de les en
middagactiviteiten.  

Oudercontact
Drie keer per jaar. Eén keer om kennis te maken met de
klaswerking en de leerkracht en twee keer om de evolutie 
van je kind te bespreken. Heb je sneller vragen? 
De leerkracht is bereikbaar via vsc.smartschool.be



Denk aan het milieu
Om de afvalberg kleiner te maken, vragen wij om een
brooddoos, een drinkbus, een koeken - en fruitdoos mee te
geven. Schrijf overal de naam van je kind op.

Taal op school
We vinden het fijn als iedereen zijn best doet om 
Nederlands te spreken op de speelplaats en in de klas. 
De school stimuleert de kinderen op een positieve manier. 

Betalende voor- en naschoolse opvang 
Van 7 tot 8 uur (1 euro) 
Van 16.30 tot 18 uur (1 euro per half uur)
Woensdag: van 13 tot 18 uur (1 euro per uur)

Gastvrij
Wekelijks zijn er godsdienstlessen in het lespakket 
voorzien. Onze katholieke dialoogschool biedt iedereen,
zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat
inzet op kwaliteitsvolle vorming.



Kies je voor onze school dan werken we samen met
jou, als ouder, aan het leerproces van je kind.
Wat verwachten wij van jou?

Samen...

Spreek jouw moedertaal met je kind. 
Lees elke dag voor in jouw moedertaal. 

Gebruik vsc.smartschool.be vanaf het moment 
dat je van ons je code krijgt.

Kom naar elk oudercontact, ook als alles goed 
lijkt te gaan.

Help je kind bij het huiswerk als dat nodig is of
zorg voor iemand die kan helpen.

Spreek je geen Nederlands? 
Breng dan alsjeblieft een tolk mee.
Wij helpen je graag met je zoektocht naar
Nederlandse lessen. Net als bij de kinderen 
vinden we het fijn als ouders hun best doen om
Nederlands te spreken.


