
Welkom
in Mater Dei,

‘de school met een glimlach’



Wie zijn wij?

Directie, beleidsteam 
en administratieve medewerkers

Saar Hermans | 
directeur Ilse Imbrechts | 

directeur a,i, en beleid KS

jOris Casteels | directeur

Ann Kellen| 
beleid LS

Lieze Goossens
administratieve medewerker
en ICT-coördinator

Kristine Asselberghs
administratieve medewerker
en preventieadviseur



Ons team



Team LS
• L1: Karlien, Roselien, Marjan

• L2: Els, Lieve

• L3: Charlotte en Marijke

• L4: Vicky en Lore

• L5: Joke en Eline

• L6: Tamara, Sarah, Anne

• Co-teachers: Marjan (1ste graad), Dirk en Myriam (2de graad) en Anne (3de graad)

• Ontdekken en ondernemen: Dirk

• Extra ondersteuning: Vera

• Zorg: Anja (1ste graad), Magda (2de graad), Anne (3de graad)

• LO: Katleen en Marc



• Opvangteam: Dina Godts, Margarita Aghvinyan en Linda Pelgrims



Onze visie







Coronamaatregelen

• Social distancing tussen volwassenen en tussen personeel en kinderen 
(indien nodig mondmasker)

• Extra handhygiëne en verluchting lokalen (kinderen warm genoeg 
kleden)

• Regelmatige meting CO²

• Geen ouders toegelaten op school. Alleen essentiële derden.

• Bij besmetting volgen we de regels van het CLB.



Voor- en na schooltijd…
Voor schooltijd

• Voor 8.45 uur: langs kleine poortje naar betalende opvang 

• Vanaf 8.45 uur: 
• KS, L1, L2: langs grijze poort

• L3, L4, L5, L6: langs groene poort

Na schooltijd
• Rijen (Zavelstraat, Dekenijstraat (tot kerk Erps) en Engerstraat)

• Ophalen: langs kleine poort

Schoolstraat
• 8.45 uur – 09.05 uur

• Maandag: 15.45 uur – 16.15 uur

• Dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.20 uur – 15.50 uur

• Woensdag: 11.55 uur – 12.25 uur



Na schooltijd

* 1x per maand is er geen studie op dinsdag (personeelsvergadering)

Einde 
schooldag

Betalende
opvang 

vanaf…tot
…

Betalende 
studie tot*

Maandag 16.00 uur
16.30 uur-
18.00 uur

17.00 uur

Di, Do en 
Vr

15.35 uur
16.00 uur-
18.00 uur

16.30 uur 
(niet op 
vrijdag)

Woensdag 12.10 uur
12.30 uur-
14.30 uur

-

Voor- en naschoolse opvang

€0,45/kwartier

opties

Maandag 7.00-8.45 uur 16.30-18.00 uur Studie: 16.15-17.00 uur € 1,35

Dinsdag 7.00-8.45 uur 16.00-18.00 uur Studie: 15.45-16.30 uur € 1,35

Woensdag 7.00-8.45 uur 12.30-14.30 uur

Donderdag 7.00-8.45 uur 16.00-18.00 uur Studie: 15.45-16.30 uur € 1,35

Vrijdag 7.00-8.45 uur 16.00-18.00 uur



• Kaartjes laten scannen 
• ‘s morgens voor 8.45 uur, 

• ‘s avonds vanaf 16.00 uur (op ma vanaf 16.30 uur, op woe vanaf 12.30 uur)



Bij ziekte 

• Graag school verwittigen vóór 9.00 uur via mail (eventueel telefonisch)

• Maaltijd en rij dan graag via mail of telefonisch annuleren

• Toedienen van medicatie? Attest dokter!

• Attest (dokter of MD) vanaf K3



Communicatie

Vrije Basisschool Mater Dei
Engerstraat 10, 3071 Erps-Kwerps

02 759 65 33
info@vbs-erps-kwerps.be



Varia LS

• Groeimap (meer info in het schoolreglementhttps://www.materdei-ek.be/schoolreglement)

• Vieren van verjaardagen: traktatie graag afzonderlijk verpakt (geen 
snoep, geen chips, geen drankjes en geen geschenkjes) 



Onze website: www.materdei-ek.be


