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GOEDE INFORMATIE, GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE 
VRIENDEN 

 
1. DAG-EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2 
 
SCHOOLUREN 
 

Opening school (met toezicht) 8.00 u. 
Begin activiteit/lessen 8.40 u. 
Speeltijd 10.20 u. – 10.35 u. 
Einde activiteit/lessen 12.15 u.  
Middagpauze (enkel voor 
middagblijvers) 

12.15 u. – 13.25 u. 

Begin activiteit/lessen 13.25 u. 
Speeltijd 14.15 u. – 14.30 u. 
Einde activiteit/lessen 15.25 u. 

 

 
TOEZICHT  
 

Woensdagmiddag tot 12.30 u. 
’s Avonds tot 15.45 u. 
 

 

 
NABEWAKING 
 

Op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 15.45 u. tot 18.00 u. enkel 
voor die leerlingen waarvoor geen opvang kan voorzien worden. Wij vragen  
€ 1 per kind/per begonnen half uur, net zoals de Mikado (Buitenschoolse 
KinderOpvang van de gemeente Hove) en de Hovese scholen. Voor de 
leerlingen die na 16.30 u. op school blijven is er een vieruurtje voorzien. 
Kinderen kunnen hun huiswerk maken en lessen leren. Voor de opvang van 
meerdere kinderen uit één gezin wordt een korting verleend van 25% op de 
ouderbijdrage.  De verrekening gebeurt per overschrijving in oktober, 
december, maart en juni. Voor langere opvang, d.w.z. na 18.00 uur, vragen 
wij u om met de school contact op te nemen. 
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AFWEZIGHEDEN – TE LAAT KOMEN 
 

Mogen we u vragen ons zo vlug mogelijk in te lichten omtrent elke 
afwezigheid van uw kind. U kunt ons telefoneren:  03/455.07.99,  e-mailen: 
secretariaat@rp2.be, directie@rp2.be of persoonlijk verwittigen. 
 

Is een kind méér dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, alsook vóór en 
na een schoolvakantie is een medisch attest verplicht. 
 
Is een kind minder dan 3 opeenvolgende 
kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders 
voldoende (max 4x per schooljaar (zie ook p. 25 e.v.in 
het schoolreglement algemeen)). Weekend telt mee als 
ziektedagen! 
 
Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders 
contact op met de school en het CLB. 
 
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan tandarts of oogarts) moeten 
zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 
 
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken 
dit op voorhand met de directie. 
 

We houden er echter aan dat alle kinderen (ook kleuters) stipt op tijd komen. 
Telaatkomers storen de les en missen een deel ervan. 
Wie de titularis wenst te spreken doet dit voor of na de lessen. 
 
 
MIDDAGPAUZE-DRANK 
 
De kinderen die 's middags niet naar huis kunnen, 
hebben de mogelijkheid in de school hun 
boterhammen op te eten; Ze brengen water mee als 
drank. Van de herfstvakantie tot en met de 
krokusvakantie kunnen de kinderen soep krijgen.   
Een portie kost € 1 voor de lagere school en € 0,50 
voor de kleuters (via schoolrekening) 
 

Wij vragen € 0,50 reftergeld per kind, per dag. De verrekening gebeurt in 
oktober, december, maart en juni per overschrijving. Dank u! 
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Het eten van fruit moedigen we aan. Woensdag = fruitdag. 
We stellen de kinderen ook een “fruitabonnement” voor 
(vanaf de 2de kleuterklas). Dit kost € 10 voor een heel 
schooljaar (30 weken). Hiervoor krijgt uw kind wekelijks op 
woensdag een stuk fruit of groente.  

We werken samen met Colruyt. Elke week kan het dus iets anders zijn 
afhankelijk van het seizoensaanbod. 
 
 
SCHOOLRIJEN 
 
Tot voorbij de drukste plaatsen rond de school begeleiden we twee rijen. De 
kinderen zijn VERPLICHT gebruik te maken van de schoolrijen als ze niet 
worden afgehaald (ook de oudste leerlingen!). 
Rij 1  
Langs de J. Mattheessensstraat tot aan het verkeerspunt aan de "brug". 
Rij 2 
Langs de Rodenbachstraat tot aan de Beekhoekstraat. 
 
KLEUTERS EN LEERLINGEN DIE WACHTEN OP HUN OUDERS, BLIJVEN 
ONDER TOEZICHT, ONDER DE LUIFEL AAN DE KLEUTERREFTER EN OP DE 
SPEELPLAATS. 
 

 

Tussen de herfstvakantie en krokusvakantie dragen alle kinderen een 
fluohesje om naar school te komen en de school te verlaten. 
 
Een fluohesje is te verkrijgen op het secretariaat voor € 3,50 
Een fluohoesje voor boekentas of rugzak kost € 4,00 
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2. PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN 
 

Voor activiteiten of verplichte materialen kan de school een bijdrage van de 
ouders vragen mits het respecteren van een scherpe maximumfactuur. De 
bijdragen voor het schooljaar 2019-2020, vastgelegd door het Ministerie van 
Onderwijs, zijn de volgende: (per schooljaar) 
  Kleuterschool:  € 45 
  Lagere school: € 90 
 
Voor de meerdaagse uitstappen werd het bedrag vastgelegd op € 440 per 
leerling voor een volledige schoolloopbaan (lagere school). 
  

 
 

ZWEMMEN 
 
De oudste kleuters en de leerlingen van de lagere school gaan tweewekelijks 
zwemmen in het zwembad van Kontich.  
De prijs voor een zwembeurt bedraagt € 4/maand. 
Het 2de leerjaar gaat gratis zwemmen (omwille van de maximumfactuur). 
Alle kinderen nemen deel aan de zwembeurt tenzij ze een attest 
kunnen voorleggen.  
 
 

 
OPENLUCHTKLASSEN 
 

De derde graad gaat van 23 tot en 27 september 
2019 op zeeklas naar Oostduinkerke.  
 
De tweede graad gaat van 25 tot en 27 mei 2020 op 
plattelandsklas naar Wortel.  
 

De eerste graad gaat van 11 mei tot en 13 mei op 
kasteelklassen in Rotselaar. 
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JEUGDTIJDSCHRIFTEN 
 
Onze leerlingen krijgen de kans om zich, langs de school om, te abonneren 
op jeugdtijdschriften.  
 

 

 

Averbode  Doremini  1ste kleuterklas  € 36 
    Doremixi  2de kleuterklas  € 36 
    Doremi  3de kleuterklas  € 36 
    Zonnekind 1ste en 2de leerjaar  € 39 
    Robbe en Bas 2de leerjaar   € 30 
    Zonnestraal 3de en 4de leerjaar  € 39 
    Leeskriebel 3de en 4de leerjaren € 30 
    Zonneland 5de en 6de leerjaren  € 39   
    Vlaams filmpje 5de en 6de leerjaren  € 31     
 
Bobo       2de en 3de kleuterklas € 29,95      
Wild van Freek    2de en 3de leerjaar  € 36,95 
National Geographic Junior 4de tot 6de leerjaar  € 36,95 
 
Zwijsen   kerstpakket, boordevol winterse leespret 
    paaspakket, garantie voor lentefrisse leesuren 
 zomerpakket, om lekker door te lezen in de zomervakantie 
    

 

Van In       Boektoppers pakket    € 20 
 

 
Om het "geldverkeer" in de school te beperken en de administratie te 
vereenvoudigen vragen wij voor een ganse jaargang te bestellen. De 
verrekening zal gebeuren per overschrijving. 
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3. KALENDER VAN DIT SCHOOLJAAR 
 

INFORMATIEAVOND KLEUTERSCHOOL 
                                                                            
Alle ouders worden uitgenodigd op maandag 16 september te 19.30 u. Hier 
krijgt u praktische informatie over de school (algemeen deel) en het verloop 
van een "kleuterdag". Een gesprek met de kleuterleidster en een bezoek aan 
de klas staan ook op het programma. 
Oudergesprekken zijn voorzien in november en mei (12 december 2019 en 7  
mei 2020). 
 
INFORMATIEAVOND LAGERE SCHOOL 
 
Om maandag 9 september, 19.30 uur verwelkomen we alle ouders voor een 
algemeen infomoment.  
Deel 1: algemeen deel (refter) 
Deel 2: naar de klas 
 

 

 
RAPPORTEN 
 
Het schooljaar wordt verdeeld in vier periodes. Op het einde van elke periode 
ontvangt uw kind een rapport met het overzicht van de behaalde punten en 
een beoordeling. 
Deze periodes zijn: 
 
Rapporten : 
1. eind oktober : rapport voor alle klassen  
2. half januari : rapport voor alle klassen  
3. begin april : rapport voor alle klassen  
4. juni: rapport op maandag 29 juni 2020. 
 
Oudercontacten : 
1. donderdag 24 oktober voor LS1 en LS6 
2. donderdag 21 november 2019 voor LS2-LS5 
3. donderdag 5 maart 2020 voor LS1 en LS6 
4. donderdag 7 mei voor LS2-LS5 
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2019-2020 
 
 

Start schooljaar op maandag 2 september 2019. 
  
1. Vrije dagen van het 1ste trimester 

- maandag 30 september 2019 (facultatieve vrije dag) 
- van maandag 28 oktober 2019 t.e.m. zondag 3   
  november 2019: herfstvakantie 

 - van maandag 23 december 2019 t.e.m. zondag 5 januari 2020:  
   kerstvakantie 
2. Vrije dagen van het 2de trimester 

- Vrijdag 31 januari 2020 (facultatieve vrije dag) 
- van maandag 21 februari 2020 t.e.m. zondag 2 maart 2020: 
  krokusvakantie  

 - van maandag 6 april 2020 t.e.m. zondag 19 april 2020:  
   paasvakantie 
3. Vrije dagen van het 3de trimester 

 - vrijdag 1 mei 2020 
 - donderdag 21 mei 2020: O.-L.-H.- Hemelvaart 

- vrijdag 22 mei 2020 
- maandag 1 juni 2020 : Pinkstermaandag  

 
Daarbij komen nog studiedagen voor de leerkrachten: woensdag 23 oktober 
2019, woensdag 11 december 2019, woensdag 12 februari 2020, 18 maart 
2020 en woensdag 20 mei 2020. Dit zijn vrije dagen voor de kinderen. 
De lessen worden beëindigd op dinsdag 30 juni 2020 om 12.15u. 
Zomervakantie van woensdag 1 juli 2020 t.e.m. maandag 31 augustus 2020. 
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NUTTIGE ADRESSEN Telefoon 
Onze school: 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool 
Regina Pacis 2 
J. Mattheessensstraat 62 – 2540 Hove 
Rek. nr. BE77 4056 0596 0142 (KREDBEBB) 

03/455.07.99 
     e-mail: directie@rp2.be 

of secretariaat @rp2.be 

www.rp2.be    

Schoolbestuur : 
V.Z.W. Onderwijsinrichtingen van de 
Zusters der Christelijke Scholen regio Zuid-
Antwerpen 
Gemeenteplein 8 – 2550 Kontich 

 
 
 
 

03/458.30.10 
Directie: 
Wencke Vervecken 

 
0494/14.86.98 

Ouderraad:  
  

 
 

or@rp2.be 
CLB- AMI2: 
 
 

 
03/443.90.20 

mortsel@clb-ami2.be 
Ondersteuningsnetwerk Antwerpenplus 
Coebergerstraat 34-36 
2018 Antwerpen         
info@onaplus.be  
www.onaplus.be 

 
 
 
 

03/613.09.50      

Klachtencommissie Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen 

Klachtencommissie 
Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen 
Guimardstraat 1 

1040 Brussel 
02/507.06.01 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 
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INSCHRIJVINGEN 
 

Wil je graag een kijkje komen nemen in onze school of jouw kind inschrijven, 
neem gerust contact met ons op.  Wij helpen je graag verder... 
 
na afspraak met de directeur: 
          - per e-mail : directie@rp2.be 
          - telefonisch : 03/455.07.99 
 
Kleuters vanaf 2,5 jaar, die in de loop van het schooljaar worden 
ingeschreven, kunnen op de instapdata hun eerste stapjes in de kleuterschool 
zetten. Als uw kind 3 jaar of ouder is dan kan het reeds vanaf de dag van 
inschrijving naar school komen. 
 
Voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn de instapdata : 
- telkens na een schoolvakantie op : 02/09/2019 - 04/11/2019 - 06/01/2020 
– 02/03/2020 - 20/04/2020 
- op een ander moment in het schooljaar : 01/02/2020 – 26/05/2020 
 
Om te kunnen inschrijven hebben we wel de Kids-ID nodig. 
 
Tot binnenkort op onze school !  
 
 
 
 


