
De feiten op een rijtje 

 

De feiten op een rijtje… 
 

 
 
 

morgenopvang vanaf 7.15 uur ben je welkom op de school  
   (gratis opvang door een opvangjuf). 
 
avondopvang van 16.05 uur tot 18.00 uur, op vraag tot 19.00 uur kan je in de 

avondopvang op de school blijven.  
   Grotere kinderen krijgen na wat speeltijd kans om huistaken te maken.  
   De kleinsten spelen onder toezicht van hun eigen begeleidster. 
   Kies je voor opvang tot 19.00 uur, dan meld je dit gewoon  

een week vooraf even per mail, en het komt in orde. 
 
woensdagnamiddag  

op woensdagnamiddagen en vrije dagen kan je terecht in de 
gemeentelijke opvang Stekelbees tot 19.00 uur. De bus daarheen is 
gratis.   
Tevens is er opvang op de school tot 13.00 uur. 

 
schooluren  voormiddag: 8u40 – 11u50 (op woensdag tot 11u25, op maandag start  

de school om 9u) 
   namiddag: 13u10 – 15u50 (vrijdag 15u25) 
 
maaltijden  warme maaltijden met soep,  
   eigen boterhammetjes met soep, water of melk… je zegt maar! 
 
en natuurlijk… alle andere voorzieningen en mogelijkheden die iedere  school normaal  
                          kan aanbieden. (individuele begeleiding van kinderen met    
                          leermoeilijkheden, samenwerking met CLB, samenwerking met   
                          revalidatiecentra, logopedisten, enz.)  
 
 

Onze website:  
www. vbszevergem.be 
e-mail:  info@vbszevergem.be  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



De feiten op een rijtje 

 

DAGINDELING op onze Vrije Basisschool Zevergem. 

 
 
7.15 u. Start voorschoolse opvang. 

 

8.00 u. Speelplaats lager open voor alle kinderen. 

 

8.15 u. Einde voorschoolse opvang. 

Speelplaats kleuter open. 

Kleuter en lager gescheiden. 

 

8.25 u. Extra toezichter aan de schoolpoort.  

 

8u40 Schoolbel! 

Aanvang van de lessen. 

 Kleuters, klas 1 en klas 2 in de rij 

 Klassen 3, 4, 5 en 6 rechtstreeks naar de klas.  
 

Enkel op maandag om 9.00 u. 

 

10.20 u.-10.35 u. Speeltijd 

 

11.50 u.-13.10 u. Middagpauze 

 

Enkel op woensdag om 11.25 u. 

 

12.50 u. Schoolpoort gaat open voor kinderen die naar huis gingen eten. 

 

13.10 u. Schoolbel! 

Aanvang van de lessen (idem ochtend). 

 

14.50 u.-15.00 u. Speeltijd 

 

15.50 u. Einde namiddaglessen. 

 

Enkel op vrijdag om 15.25 u. 

 

16.05 u. Start avondopvang. 

 

18.00 u. Einde avondopvang. 

(Enkel wanneer vooraf een aanvraag werd ingediend tot 19.00 u.) 

 

 


