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Onze Damiaanschool 

 
De Damiaanschool is een vrije 
basisschool met kleuter en lager 
onderwijs. Samen met Sint-Paulus, 
Sint-Theresia, het Fort, Sint-Jozef, 
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen 
en ’t Hoge maakt ze deel uit van de 
scholengemeenschap Katholieke 
Basisscholen Kortrijk (KBK).  
Onze school telt 4 kleuterklassen en 
6 lagere klassen.  Per geboortejaar 
leggen we de lat op hoogstens 24 
leerlingen. Dat zorgt ervoor dat er maximaal 240 kinderen bij ons school lopen die 
elkaar goed kennen. We zetten in op een familiale sfeer omdat we er als team van 
overtuigd zijn dat dit een essentiële bijdrage levert bij het vormen van onze leerlingen.  
 
We leggen de klemtoon op het ‘samen school maken’ en spreken dus over ‘onze’ 
Damiaanschool. We dragen de verantwoordelijkheid samen. Het kloppend hart van de 
school is ons enthousiast team dat zich rond en tussen de kinderen schaart, maar in 
alles wat we doen proberen we de band met de ouders en externe ondersteuners zo 
nauw mogelijk te houden. 
Samen kennen we het kind immers beter dan alleen. 
 

Onze school mag niet los staan van de 
maatschappij en we beschouwen het 
als onze taak om al onze kinderen sterk 
genoeg te maken om in die 
maatschappij een plaats te vinden 
waarbij ze zich goed voelen: nu en later 
als volwassene. Naast het systematisch 
opbouwen van de kennis bij elke 
leerling zetten we ook volop in op de 
zelfkennis. Kinderen keuzes laten 
maken, moeilijkheden laten 
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overwinnen, gesprekstechnieken aanleren,… alles in functie van zelf je weg in het 
leven kunnen vinden. 
 
Net omdat dit alles een ‘samen’ verhaal met velen is, zetten we als school volop in op 
communicatie. Die moet transparant en helder zijn. Ouders die met bezorgdheden 
zitten moeten zich op school gehoord voelen, ook (en zeker) als de meningen wat ver 
uit elkaar liggen.  

Wie onze school binnenstapt moet het bovenstaande kunnen zien en voelen, anders 
zijn het lege woorden. Iedereen moet het kunnen ervaren in de dingen die we zeggen, 
in de keuzes die we maken, in de manier waarop we met elkaar omgaan,… 
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Contact met onze school.    
 

Directeur:   Alain Seynhaeve    
    Tel.: 0474 43 88 32   
    e-mail: alain.seynhaeve@kbkscholen.be 

Secretariaat:   Ariane Favoreel    
    Tel.: 056 21 67 14   
    e-mail: ariane.favoreel@kbkscholen.be 

    Isabelle Wattiez    
    Tel.: 056 21 67 14   
    e-mail: isabelle.wattiez@kbkscholen.be 

Zorgcoördinator kleuter:  Hanne De Vos    
    Tel.: 056 21 67 14   
    e-mail: hanne.devos@kbkscholen.be 

Zorgcoördinator lager:  Stephanie Vandenberghe   
    Tel.: 056 21 67 14   
    e-mail: stephanie.vandenberghe@kbkscholen.be 

Schoolstructuur:   Pottelberg 15A, 8500 Kortrijk  
    Tel.: 056 21 67 14   
    e-mail: damiaanschool@kbkscholen.be 

Onze werking is, zowel voor kleuter als voor lager, 
gebaseerd op leeftijdsgroepen. We streven naar 
een maximum van 24 kinderen per groep. 

Scholengemeenschap: Onze school maakt deel uit van KBK (Katholieke 
Basisscholen Kortrijk) Plein 9, 8500 Kortrijk.  Naast 
onze school behoren ook OLV van Vlaanderen, St.-
Paulus, St.-Theresia, St.-Jozef, ’t Fort en ’t Hoge tot 
KBK. 

 Coördinerend directeur: Rik Bossuyt.                               
E-mail: rik.bossuyt@kbkscholen.be 

mailto:alain.seynhaeve@kbkscholen.be
mailto:ariane.favoreel@kbkscholen.be
mailto:isabelle.wattiez@kbkscholen.be
mailto:hanne.devos@kbkscholen.be
mailto:stephanie.vandenberghe@kbkscholen.be
mailto:damiaanschool@kbkscholen.be
mailto:rik.bossuyt@kbkscholen.be
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Schoolbestuur:   vzw KBK, Plein 9 te 8500 Kortrijk  
    Voorzitter: Claire Laevens    

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van 
het onderwijs op onze school. Het is 
verantwoordelijk voor het beleid en de 
beleidsvorming en schept de noodzakelijke 
voorwaarden voor een goed verloop van het 
onderwijs.  

Gevolmachtigde voor onze school: Christoph 
Nuytten. Andere vertegenwoordigers van onze 
school zijn: Heidi Roesbeke, Isabel Vanvuchelen en 
Rina Vermaut. 

 

Organisatie van de Damiaanschool.  

SCHOOLUREN   
 
maandag 8.30 uur – 11.45 uur 13.15 uur – 15.50 uur 
dinsdag 8.30 uur – 11.45 uur 13.15 uur – 15.50 uur 
woensdag 8.30 uur – 11.45 uur 
donderdag 8.30 uur – 11.45 uur 13.15 uur – 15.50 uur 
vrijdag 8.30 uur – 11.45 uur 13.15 uur – 15.05 uur 

 

OPVANG 
 
De school is iedere weekdag open van 7 uur tot 18.30 uur. Ook op woensdagnamiddag, 
tijdens verlofdagen en vakantieperiodes blijft de school open. Alleen op wettelijke 
feestdagen, op brugdagen met wettelijke feestdagen, tussen kerst en nieuwjaar en 
tijdens het Kortrijks verlof is de school volledig gesloten. 
 
De opvang gebeurt in de refter waar speelgoed, knutselmateriaal, gezelschapsspellen, 
boeken, bedjes en het nodige sanitair voorzien zijn. Er is afzonderlijke peuteropvang 
tijdens de schooldagen.  
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Op woensdagnamiddag mag er speelgoed van thuis meegebracht worden. Tijdens de 
vakantieperiodes kunnen de kinderen ook hun fiets, step of rolschaatsen meebrengen 
om op de speelplaats naar hartenlust rond te rijden. 
 
We verzorgen de opvang met eigen mensen. Dit betekent dat het voor onze leerlingen 
telkens heel herkenbaar is en als thuis aanvoelt. 
 
Onze opvang staat niet open voor gezinnen die niet aan onze school verbonden zijn. 

 
Indien U voor 8 uur op school aankomt, brengt u uw kind(eren) naar de refter. Vanaf 
8 uur gaan de kinderen, onder toezicht van de opvangjuf, spelen op de speelplaats. 
Vanaf 8.15 uur wordt het toezicht overgenomen door 2 leerkrachten. De kinderen 
worden niet naar de klas gebracht. 

Hou het afscheid altijd heel kort. Kinderen die moeite hebben met afscheid nemen, 
genieten vaak tóch op school als dit emotioneel moment achter de rug is. 
 
Het is belangrijk dat uw kind samen met de vriendjes aan de schooldag kan beginnen. 
Breng uw kind dus op tijd naar school, dit wil zeggen voor de schoolbel gaat om 8.30 
uur. Hoe voelt U zichzelf als volwassene als U ergens te laat toekomt? 
 
Op de speelplaats spelen kleuters en kinderen uit het lager samen. De plaatsen met 
kunstgras en aan de peuterklas zijn, als het droog weer is, tijdens de speeltijden 
voorbehouden voor de kleuters. Op die manier kunnen kleuters wegblijven van het 
gejoel van oudere kinderen en een beschermd plaatsje tussen hun leeftijdsgenootjes 
opzoeken.  
 
Vertel aan uw kind ook dat U altijd terugkomt om het af te halen na school. Steek een 
briefje in de schooltas of verwittig de juf wanneer iemand anders (oma of opa, een 
kennis, …) het kind komt afhalen en zeg dit aan uw kind. 
 

MIDDAGMAAL 
 
De peuters worden om 11.40 uur in de klas opgehaald door de kinderverzorgster die 
hen naar een apart lokaal brengt en hen, samen met de klasjuf, begeleidt tijdens het 
middageten. 
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Er worden warme maaltijden aangeboden (vegetarische maaltijd, gluten- en 
lactosevrij op aanvraag) en zelf meegebrachte boterhammen kunnen ook. De 
boterhammetjes worden in een hiervoor bestemde koelkast bewaard. 
 
Zelfstandig eten met een vorkje en drinken uit een beker is een vaardigheid die thuis 
wordt aangeleerd en waaraan we op school ook verder aandacht besteden. Op school 
krijgen de kleuters elke middag een schoolslabbetje. Een eigen slabbetje meegeven 
hoeft dus niet.  
 
De overige kinderen van de school eten in de refter, waar ze per klas in alle rust van 
de maaltijd kunnen genieten. Ook hier zetten we in op de familiale sfeer die we als 
school zo belangrijk vinden. 
 

HET SLAAPKLASJE 
 
Na de maaltijd kunnen de peuters die er nood aan hebben in het slaapklasje terecht. 
Dit wordt door juf Isabel begeleidt.  Bedjes, dekens en luiers (indien nodig) zijn 
aanwezig. 
Een genaamtekende knuffel en/of fopspeen mogen meegegeven worden en blijven in 
het slaaplokaal. Pampers worden voorzien door school en worden aangerekend via de 
schoolfactuur.  
 
De peuters kunnen tot 13.45 uur blijven slapen en sluiten ten laatste tegen 14.00  uur 
opnieuw bij de klasgroep aan.  
Peuters die geen dutje doen of vroeger wakker worden gaan vanaf 13.15 uur naar klas. 
 
Het al of niet slapen over de middag wordt tussen ouders en school afgesproken. 
Cruciaal hierin is het respecteren van het feit dat we geen risico mogen nemen om een 
groep peuters wakker te houden door het niet willen slapen van een individuele 
peuter. Af en toe is dit een moeilijke evenwichtsoefening. 
 

VIERUURTJE EN STUDIE 
 
Wie na de klas nog op school blijft, gaat naar de studie (voor het lager) of de opvang. 
Kleuters die naar de opvang gaan nemen een vieruurtje (een boterhammetje met 
melk). De peuters worden afzonderlijk begeleid tot 17.20 uur (vrijdag tot 16.35 uur) 
door een kleuterjuf in één van de kleuterklassen. Daarna sluiten ze aan bij de andere 
kinderen in de refter.  
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De kinderen van het eerste t.e.m. het derde leerjaar kunnen naar de korte studie 
(duur: een halfuur), van het vierde t.e.m. het zesde leerjaar sluiten aan bij de lange 
studie (duur: een uur) 
 

VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023 
 

• Maandag 3 oktober 2022 

• Maandag 30 januari 2023 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023 
 

• Maandag 28 november 2022 

• Woensdag 22 maart 2023 

• Maandag 8 mei 2023 

WANNEER MAG MIJN KIND IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL? 
 
De minimumleeftijd in Vlaanderen is 2,5 jaar. Wanneer uw kind die leeftijd bereikt 
heeft, moet U wel rekening houden met ‘instapdata’, ons opgelegd door de overheid: 

 
• de eerste schooldag van september 

• de dag na de herfstvakantie 

• de dag na de kerstvakantie 

• 1 februari 

• de dag na de krokusvakantie 

• de dag na de paasvakantie  

• de dag na Hemelvaart. 
 
Even wat meer uitleg via een voorbeeld… 
 
Uw kind wordt 2,5 jaar op 16 september. De eerstvolgende instapdatum is de dag na 
de herfstvakantie. Uw kind mag dan pas naar school. 
Indien U echter nog wat wilt wachten om uw kind naar school te sturen, dan kan dat. 
U hoeft dan niet te wachten tot de volgende instapdatum, maar kan zelf het moment 
kiezen. 
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MAG MIJN KIND NAAR SCHOOL ALS HET NOG NIET ZINDELIJK IS? 
 
We verwachten dat een kind zindelijk is als het naar school komt. Hieronder verstaan 
we dat een kind zelf kan zeggen wanneer het naar het toilet moet ongeacht waar het 
zich bevindt.  
Dit betekent dat ‘ongelukjes’ kunnen en mogen gebeuren, maar dagelijks een natte 
broek kan natuurlijk niet. Dat is voor niemand leuk, in de eerste plaats voor de peuter 
zelf. Ook voor de juf, die de volledige dag alleen staat voor de groep peuters, is het 
dan moeilijk om een gestructureerd verloop van de dag uit te bouwen. Net aan die 
structuur hebben peuters zoveel nood. Die maakt deel uit van het zich veilig voelen. 
 
Wanneer een peuter nog te vaak in de broek plast, vinden we het essentieel om ook 
hier samen met de ouders een ondersteunende manier van werken uit te bouwen. 
School en thuis moeten elkaar aanvullen. Alleen op die manier zal de peuter snel 
stappen vooruit zetten. 
 

PEUTERINSTUIF 
 
Wilt U graag onze school een bezoekje brengen? Dat kan zeker! Meermaals per jaar 
organiseren we in de peuterklas een peuterinstuif. De data verschijnen ruim op 
voorhand op de site van onze school. Daar kunnen de ouders die interesse hebben in 
onze school een kijkje komen nemen in de peuterklas (op school) en kunnen al eens 
kennismaken met de juffen van deze peuterklas. Ook geven zij graag meer informatie 
over de school, de schoolwerking en beantwoorden zij uw vragen. Ook als uw peuter 
in de peuterklas zit, bent u welkom om eens samen met uw peuter te komen piepen 
in de klas.   
 

VANAF WANNEER KAN IK MIJN KIND INSCHRIJVEN EN HOE DOE IK DAT? 
 
Onze capaciteit is beperkt tot 24 kinderen per geboortejaar. 
 
Voor de kinderen geboren in 2020 zijn er momenteel geen plaatsen meer ter 
beschikking. Er kan wel nog aangemeld worden voor de wachtlijst. Ouders maken 
hiervoor een telefonische afspraak met de directeur:  0474 43 88 32. 
 
De aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor kinderen geboren in 2021, ook al 
kunnen ze pas instappen op 1 september 2023, start in januari 2023. Meer info kan U 
lezen op de site www.naarschoolinkortrijk.be 

http://www.naarschoolinkortrijk.be/
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Er is een voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel. Die 
kunnen na een telefonische afspraak met onze administratief medewerker inschrijven. 
 

Alle andere kinderen kunnen zich aanmelden via de website 
www.naarschoolinkortrijk.be. Daarbij kunt U aangeven voor welke scholen U zich wil 
aanmelden en welke keuzevolgorde U daarbij wenst. Afhankelijk tot de 
voorrangsgroep waartoe uw kind behoort en de afstand tot de school en uw 
woonplaats of uw werkplaats zal U al dan niet een school worden toegewezen waar U 
uw kind effectief zal kunnen inschrijven. 
 

De meest actuele informatie kunt U altijd raadplegen op dezelfde website. 
 

Is er iets niet duidelijk? Kom even langs, bel of mail ons: 
Damiaanschool, Pottelberg 15 a, 8500 Kortrijk - 056 21 67 14 
damiaanschool@kbkscholen.be. 
 
Bij de inschrijving tekent U voor akkoord met het opvoedkundig project van de school 
en het schoolreglement.  
Dit document vindt U terug op de schoolwebsite: www.damiaanschoolkortrijk.be. 

Tot slot 
 
Via deze beknopte infobrochure hopen we antwoord te hebben kunnen geven op de 
meeste van uw vragen. In ons schoolreglement kan U nog veel meer lezen. Onze 
‘bijdrageregeling’ geeft dan weer een beeld over de prijs van de diensten die we 
aanbieden of van de activiteiten doorheen het schooljaar. 

We nodigen U echter uit om met resterende vragen of bezorgdheden tot bij de 
klasleraar of de directeur te komen. We kunnen er samen over praten. 
 
We zijn ervan overtuigd dat onze Damiaanschool een heel goede school is en dat ze 
uw keuze meer dan waard is. Spreek erover met andere ouders, oud-leerlingen, 
kinderen, leerkrachten en directie. Ze zullen het zeker beamen.   

http://www.naarschoolinkortrijk.be/
mailto:damiaanschool@kbkscholen.be
http://www.damiaanschoolkortrijk.be/

