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Welkom 

 

 

Beste ouders, 

 

Zopas of reeds een aantal jaren geleden hebben jullie om één of andere reden onze school 

gekozen voor uw kind.  Wij zijn blij dat jullie die keuze hebben gemaakt en we willen dan 

ook alles in het werk stellen om van de basisschooltijd van uw kind een aangename, leerrijke 

periode te maken, waaraan het later, als tiener en volwassene, met plezier terugdenkt. 

 

Een school is een kleine leefgemeenschap die voor iedereen leefbaar wordt als men op de 

hoogte is van afspraken, regels en gewoonten, als men de mensen kent die er werken en als 

men weet waar men terecht kan in geval van problemen of vragen. 

 

Bovendien verplicht het Decreet Basisonderwijs elk schoolbestuur een schoolreglement op te 

stellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en leerlingen regelt. 

 

Daarom stelden we deze informatiebrochure met opvoedingsproject en schoolreglement 

samen.  Ze bevat in een eerste deel een kennismaking met de school, een tweede deel 

verzamelt allerlei praktische regelingen, het derde deel is het gemeenschappelijk deel voor 

alle scholen van het schoolbestuur en in het vierde deel zijn de bijlagen samengebracht. 

 

Mocht je als ouders in deze brochure nog bepaalde onderwerpen missen,  

die toch belangrijk zijn ter informatie, meld dit dan gerust aan de school,  

zodat hieraan bij een herwerking kan gedacht worden.   

 

 

 

 

 

 

 

Dag kleuter, nog heel klein of al wat groter, 

Dag leerling van 1, 2, 3, 4, 5 of 6, 

 Dag nieuweling, 

  Dag oude bekende, 

 

 

 

Welkom in onze school, Klavertje 4. In dit boekje staat alles wat jij en je ouders over onze 

school moeten weten. Soms is deze tekst wel erg moeilijk. Maar de dingen die voor jou 

belangrijk zijn, vertelt de leerkracht in de klas of je leest ze op afsprakenbladen of 

pictogrammen. 

 

We doen op school allemaal ons best om jou een fijne schooltijd te bezorgen. We rekenen 

erop dat jij je steentje bijdraagt door de afspraken na te leven maar ook door je mening te 

laten horen in de leerlingenraad of via de ideeënbus. 

We hopen dat je na elke schooldag kan zeggen: joepie, morgen weer naar school! 
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Deel 1 Onze school  
 
 

1.1  Een stukje verleden  
 

Onze school werd opgericht door de Zusters van Vorselaar op 1 oktober 1884.  120 kinderen 

werden toen verdeeld over twee klassen. 

In maart 1885 ging men van start met een eerste kleuterklas. 60 à 70 kleuters van 3 tot 6 jaar 

zaten samen in één klas. 

Langzaam maar zeker breidde de school uit.  In 1951 startte men in Stotert een wijkschool 

met 1 kleuterklas en 1 lagere klas. 

In 1960 werden in het centrum nieuwe kleuterklassen gebouwd in prefab.   

In 1977 fusioneerden de gemeentelijke jongensschool en de vrije meisjesschool tot de huidige 

vrije basisschool. 

In 1982 namen we onze intrek in de nieuwe lokalen en werden de oude klassen opgeknapt.  

Reeds na enkele jaren kampten we opnieuw met plaatsgebrek, zodat twee klassen tijdelijk 

uitweken naar de Olmense Markt, waar we onderdak kregen in een huis dat toebehoort aan  

C. Swinnen. 

Na veel onderhandelen konden we een stuk grond aankopen in de Kloosterstraat, waar sinds 

november 1990 de kleuters en de kinderen van de eerste graad gehuisvest werden. 
 

Nadat in september 1995 de zusters Olmen verlieten, stond het kloostergebouw een hele tijd 

leeg.  Uiteindelijk werd beslist dit gedeelte te verbouwen tot turnzaal, sanitaire ruimte en 

kleedkamers.  In november 2002 werd gestart met de verbouwingswerken die duurden tot 

september 2003.  Het resultaat mag gezien worden! 
 

Door de “hertekening van het onderwijslandschap” door de minister van onderwijs en 

omwille van interne herstructureringen, zag het schoolbestuur van Vorselaar zich genoodzaakt 

onze school over te laten aan het schoolbestuur van Katholiek Onderwijs Mol.   

Vanaf 1 september 2003 werd deze overname een feit.   

We blijven de zusters van Vorselaar erkentelijk voor 119 jaar katholiek onderwijs in Olmen. 
 

In het voorjaar van 2009 werd de turnzaal boven verbouwd tot twee klaslokalen, die in 

september in gebruik werden genomen.  

Tijdens datzelfde jaar vierden we het 125- jarig bestaan van onze school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
   Rosie Geubbelmans 
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1.2 Even kennismaken ... 
 

 

... met het schoolbestuur 
 

Onze school is een katholieke basisschool, vanaf 1 september 2003 bestuurd door de  

vzw Katholiek Onderwijs Mol. 
 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator en eindverantwoordelijke van het 

schoolgebeuren.  Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij de begeleiding die het 

schoolbestuur organiseert voor haar scholen. 
 

De ledenlijst van het schoolbestuur vind je in deel 4. 
 

 

… met de scholengemeenschap 
 

Vanaf 1 september 2003 vormen de scholen van KOM samen met de vrije basisscholen van 

Balen een scholengemeenschap, KOMBO.  De vorming van scholengemeenschappen in het 

basisonderwijs werd door de minister als voorwaarde gesteld voor het bekomen van extra 

omkadering voor administratie, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en 

zorgcoördinatie. 
 
 

... met de school 
 

De officiële benaming van onze school is Gesubsidieerde Vrije Basisschool (GVBS).   

In 1997 werd door de schoolgemeenschap de naam "Klavertje 4" gekozen.  

De GVBS Klavertje 4 heeft in het centrum een kleuter- en lagere afdeling.  In Stotert is er een 

kleuterafdeling. 
 
 

... met het personeel 
 

Een groep degelijk opgeleide en gemotiveerde leerkrachten tracht elke dag opnieuw het beste 

van zichzelf te geven.  Bij alle activiteiten die gebeuren en beslissingen die genomen worden,  

staat het belang van de kinderen centraal. 

Regelmatige navormingen in de school (pedagogische studiedagen) of buiten de school 

zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte blijft van vernieuwingen in het onderwijsgebeuren. 
 
 

... met de klassenraad 
 

Regelmatig komt de directie samen met een groepje personeelsleden - de klastitularis, de 

zorgcoördinator, de CLB-medewerker - om individuele leerlingen of een leerlingengroep te 

bespreken.   
 
 

... met de begeleidende instanties 
 

De pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom staat altijd klaar voor de nodige 

pedagogisch-didactische ondersteuning van het schoolteam. Hiervoor werd een pedagogische 

begeleider toegewezen aan de school. Via directievergaderingen en schoolbezoeken blijft 

deze  in contact met de school en geeft hij richtlijnen en advies. 
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... met het CLB 
 

Het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) wil ondersteuning geven aan school en gezin 

op vlak van leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, schoolloopbaan en sociaal en 

emotioneel welbevinden.  In deel 3 onder punt 3.1 vind je uitgebreide info over het CLB.   
 

Maandelijks houdt de CLB-medewerker een zitdag in de school.  De bedoeling van deze 

zitdagen is om ouders, leerlingen en leerkrachten de kans te geven tot een gesprek met de 

CLB-medewerker.  De data van de zitdagen worden meegedeeld via de maandkalender.  Voor 

een vlot verloop is het best dat je vooraf een afspraak maakt via de leerkracht of de directie. 

 

Elke school kreeg een onthaler toegewezen. Wanneer de begeleiding van het CLB 

aangewezen is, is de onthaler degene die het eerste verkennende gesprek voert. In het CLB-

team wordt besproken of een verder traject aangewezen is. Er wordt een trajectbegeleider 

toegewezen, die het verdere verloop van het traject op zich neemt. 
 

Het adres van het CLB en de gegevens van de onthaler vind je in deel 4. 

 

… met het ondersteuningsnetwerk 

 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Kempen. Het 

ondersteuningsnetwerk kan ingeschakeld worden wanneer je kind meer hulp 

nodig heeft dan de school of CLB kunnen bieden.  

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de 

ondersteuning van je kind kan je terecht bij het aanspreekpunt voor ouders. 

 

De gegevens van het ondersteuningsnetwerk vind je in deel 4. 

 
 

... met de ouderraad 
 

Sinds 1975 is er in onze school een oudercomité werkzaam. Vanaf 01-09-2007 werd het 

oudercomité omgevormd tot ouderraad, zoals in het Participatiedecreet bepaald. Dit heeft 

administratieve gevolgen, maar aan de concrete werking verandert er niets. 
 

De werking van de ouderraad is tweeledig. 

Enerzijds werkt de ouderraad een aantal activiteiten uit om financiële middelen te verzamelen, 

die worden aangewend voor de kinderen in de school.  Zo ken je wellicht het mosselfeest, de 

pizzaverkoop en het schoolfeest. 

Andere activiteiten hebben als hoofddoel om de schoolgemeenschap in een gezellige sfeer 

samen te brengen.  Eventuele opbrengsten hiervan komen natuurlijk eveneens ten goede aan 

de schoolkinderen.   
 

Anderzijds moet de ouderraad de vertegenwoordiging zijn van alle ouders binnen de 

schoolgemeenschap. Hiertoe worden er geregeld vergaderingen gehouden, waar ook de 

directie en vier leerkrachten als afgevaardigden van de school aanwezig zijn. Jaarlijks worden 

alle ouders uitgenodigd op een algemene vergadering. 
 

Samen met de ouderraden van de andere scholen van KOM wordt er één keer per jaar een 

spreker uitgenodigd rond een actueel onderwerp met betrekking tot opvoeding. 
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De ouderraad van onze school is aangesloten bij de Vlaamse Confederatie van 

Ouderverenigingen, het VCOV.  Deze overkoepelende organisatie begeleidt activiteiten en 

subsidieert informatieavonden.   

Mits een jaarlijkse bijdrage kan je je als ouder ook persoonlijk aansluiten bij het VCOV.  Je 

ontvangt dan een tijdschrift en kan genieten van een aantal voordelen m.b.t. opvoeding.  Voor 

meer inlichtingen hieromtrent kan je steeds terecht bij de leden van de ouderraad. 
 

Samengevat kan je stellen dat de ouderraad het uitvoerende deel van de grote 

oudergemeenschap is, waarvan je als ouders deel uitmaakt. 
 

 

... met de schoolraad 
 

Het katholiek onderwijs kan zijn specifieke opvoedingsproject niet ten volle verwezenlijken 

als niet alle leden van de opvoedingsgemeenschap aan de uitwerking hiervan deelnemen. 

Daarom werden, volgens het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 oktober 1993,  

participatieraden opgericht. Deze werden in april 2005 vervangen door schoolraden. 

Personeelsleden, ouders en lokale gemeenschap hebben de mogelijkheid hierin paritair 

vertegenwoordigd te zijn.  De bevoegdheden van de schoolraad (advies of overleg over 

welomschreven aangelegenheden) worden vastgelegd in een reglement van orde.  
 

In deel 4 vind je de ledenlijst van de ouderraad en de schoolraad. 
 
 

… met de leerlingenraad 
 

Om de leerlingen nog meer te betrekken bij het schoolleven, werd een leerlingenraad 

opgericht.  Hierin zetelen twee leerlingen van elk leerjaar, een leerkracht en de directie.  

In de leerlingenraad worden allerlei zaken besproken die de kinderen rechtstreeks 

aanbelangen.  Onderwerpen worden zoveel mogelijk aangebracht door de leerlingen zelf, 

vanuit de ideeënbus, klasgesprekken, een vragenronde, … 
 

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat aan alle klassen bezorgd wordt.  
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Schoolbestuur 
vzw Katholiek Onderwijs Mol 

Jozef Calasanzstraat 2 

2400 Mol 

Voorzitter 

Agnes Leysen 
 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Klavertje 4 

Schoolstraat 3 

2491 Olmen 
 

 Directie 
Veerle Overloop/Els Swinnen 

 

 

Kleuterschool  Lagere school 
Stotert 

 

2,5-3j  Ann Geerts/Tessa Molenberghs 

4-5j     Annick Eyckmans/Bette Geerts 

 

Centrum 

 

2,5-3j  Veerle Van Genechten 

3j.        Lucy Mertens 

4-5j     Ellen Toelen  

4-5j     Claire Mentens/Jente Geenen 

4-5j     Nancy Joos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A   Chris Geboers/Liselotte Geboers 

1B   Joke Maes/Liselotte Geboers 

1C   Celien Peeters 

2A   Ines Vandenbruel (a.i. Glenn Loret) 

2B   An Van Herck/Jolien Joris 

3A   Cis Vreysen/Katrien Van Mellaerts  

3B   Dorien Luts/Katrien Van Mellaerts 

4A   Kim Maes/Elke Meeus  

4B   Jeroen Coninx/Liselotte Geboers 

5A   Els Swinnen/Lien Coonen 

5B   Ellen Haesen 

6A   Ruth Janssen 

6B   Ann Mertens 

6C   Lien Coonen 
 

Pedagogische omkadering 

Bewegingsopvoeding LS: Kurt Wolput  

Bewegingsopvoeding KS: Kurt Wolput, Jente Geenen 

Zorgcoördinator LS/KS: Elke Meeus 

Zorg LS: Elke Meeus, Katrien Van Mellaerts en Jolien Joris 

Zorg KS: Nicole Verdonck  

Aanvangsbegeleiding beginnende leerkrachten: Nicole Verdonck 

ICT-coördinator: Jan Dijckmans 

Kinderverzorgster: Ellen Clemens a.i. voor Jenny Wils 

CLB-medewerker als onthaler voor onze school: Marie Wilms 
 

 Administratieve omkadering 

Renate Overloop en Sofie Bertels 

 

 

Onderhoudsmedewerkers 

Leen Clerix, Luc Janssens, Krista Van Roy 
 

Middagtoezicht 

An Van de Reyd, Nathalie Willems, Luc Janssens, 

Ellen Clemens, Yvonne Truyen, Rita Krijnen, Anne Gorlé 

Krista Van Roy 
 

Inspraakorganen 
Schoolraad Ondernemingsraad Ouderraad 

 


