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1. ALGEMENE INFORMATIE 

 

1.1 Verwelkoming en visie van de DORPSSCHOOL KESTER  

Van harte welkom in de DORPSSCHOOL KESTER, behorende tot de 
scholengemeenschap SIRIUS. 
 

Onze school vormt samen met 7 basisscholen, verspreid over Halle, Kester en 
Sint-Pieters-Leeuw, een nieuwe scholengemeenschap vanaf 1 september 2020. 

Vanaf 1 september 2021 treedt ook de ziekenhuisschool Inkendaal toe. 
Het is een samenwerking waarin elke school zijn eigenheid en pedagogisch 
project behoudt. In de scholengemeenschap bundelen we onze krachten voor 

kwaliteitsvol onderwijs in de regio, efficiënter beheer en gebruik van de 
beschikbare middelen van de afzonderlijke scholen. 

 
We willen voor mekaar inspirerend en richting gevend zijn. We willen elk kind in 
zijn talenten laten schitteren. We kunnen misschien niet van elk kind een 

bekende ster maken, maar we kunnen ze elk op hun wijze laten schitteren. 
 

Daarom kreeg onze scholengemeenschap de naar SIRIUS, genoemd naar de 
helderste ster aan de sterrenhemel. 
 

Administratieve zetel van de scholengemeenschap SIRIUS: 
Jules Sermonstraat 15, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Directeur-coördinatie: Mevrouw Chantal Vandersmissen 
 
Samenstelling: 

Dorpsschool Kester, Ave Maria basisschool Vlezenbeek, Don Bosco basisscholen 
Sint-Pieters-Leeuw en Halle, Don Bosco Bulo Halle en Sancta Maria kleuterschool 

en lagere school, ziekenhuisschool Inkendaal. 
 
 

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. 
Wij zijn een katholieke dialoogschool waarin we menselijke waarden voorop 

plaatsen in ons onderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. We willen aan 
alle kinderen de beste kansen geven om op te groeien in een geest van openheid, 
eerlijkheid en respect voor elkaar. 

Het schoolteam wil zich ten volle inzetten om je kind: 
• optimale ontwikkelingskansen te geven; 

• op te leiden tot een gelukkige, positief en kritisch denkende tiener, die 
een volwaardige plaats vindt in onze snel evoluerende maatschappij; 

• voor te bereiden op het middelbaar onderwijs; 
• te begeleiden via de zorg en brede zorg; 
• indien nodig te begeleiden naar het buitengewoon onderwijs. 

We doen dit vanuit ons opvoedingsproject en gebaseerd op de eindtermen, 
ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen van het Katholiek Basisonderwijs. 

Wij hopen goed met jou te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen 
staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 
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Welkom jij, 

jij helemaal jezelf. 

Nieuw voor ons 

onbekend 

goed zoals je bent. 

We zijn blij dat jij er bent 

een nieuwe schakel in onze ketting 

een nieuwe kleur in onze school 

een veelzijdig stukje 

van onze puzzel. 

We willen je graag leren kennen. 

We willen samen met jou 

een stuk op weg gaan. 

We wensen jou 

veel zon op die weg 

vriendschap en vertrouwen 

mensen met een luisterend oor 

en een warm hart 

eerlijke kansen 

veiligheid 

hier en daar een schuilplaats… 

We willen je daarbij graag helpen. 

Welkom, fijn dat jij er bent. 
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1.2 Contact met de school 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vindt u onze 
contactgegevens.  

 

Onze school:   Gesubsidieerde Vrije Basisschool 
    DORPSSCHOOL KESTER 
    De Ham 2 

    1755 Kester 
    tel. 054/56.61.45 

    gsm directie: 0472/34.17.40 
                                 gsm secretariaat: 0474/81.10.39 (ma, di, do) 
    Email: directie@dorpsschoolkester.be      

                                             secretariaat@dorpsschoolkester.be 
             Website: www.dorpsschoolkester.be 

    kleuter en lager onderwijs 
    gemengd 

 

 
Vestigingsplaats:  De Ham 2 

    1755 Kester 
    kleuteronderwijs 

    gemengd 
 
 

Vestigingsplaats:  Bruneaustraat 61 
   1755   Kester 

    tel. 054/56.61.45 
    lager onderwijs 
    gemengd 

 
 

 

 

 

Schoolbestuur  V.Z.W. DORPSSCHOOL KESTER 

    De Ham 2 
    1755  Kester 
 

voorzitter: Rufin Minner 
secretaris: Viviane Heuwelx 

leden: Georges Debaerdemaeker, Jan De Baere , 
Vanessa Dedoncker, Arlette Engelbeens, Victor 

Ghijsels, Lucienne Lissens, Cuong Nguyen Van,  
Carl Van den Bulke, Martine Van Sinay, Jozef 
Walravens 

 
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  

Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de 
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 
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Personeel 

 
Directeur 

Gerda Jacobs 

 

Leerkrachten kleuterschool 

Onthaalklas    Nancy Dekens en 
                                                       Yasmine Broeckhove 

Eerste kleuterklas              Veerle Hofkens 
Tweede kleuterklas              Annemie Van Mulders                  

Derde kleuterklas              Anne Moonens 
  
Kinderverzorgster   Sandra Decoster 

Zorg              Stephanie Nachtergaele 
                                                   

Kleuterturnen en watergewenning     Yasmine Broeckhove 
                                                         

 
Leerkrachten lagere school 

Eerste leerjaar               Sofie Van den Driessche   
           Tweede leerjaar A                            Sarah Van Cauwelaert 

Tweede leerjaar B                            Anke Boriau                        
Derde leerjaar          Katrien De Raes  

Vierde leerjaar                                 Carine De Vits  
Vijfde leerjaar    Laura Dedobbeleer 
Zesde leerjaar    Lynn Danis  

           Zorg          Stephanie Nachtergaele 
                                                                  

Lichamelijke opvoeding         Laslo Christleven 
Zwemmen                 Laslo Christleven en Ester Smet 
Ambulante leerkrachten                    Anne Bellemans en 

                                                      Chantal Van Sinay                                            

  

 
Administratieve medewerker  

Nadine Leroy, Michèle Wauters, Eric De Greef 

 
Preventieadviseur 

Nadine Leroy 

 

 

Voor- en nashoolse opvang 

Martine Rooseleers en Mia Dysseleer 
GSM opvang: 0477/91.15.01 

 

 
Onderhoudspersoneel 

Anita Van Der Kelen, Sabrina Tielemans en Martine Rooseleers  
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Klassenraad De klassenraad bestaat uit de directie en leerkrachten 

van de lagere school. Hij beraadslaagt over het al dan 
niet overgaan van leerlingen, over het toekennen van 
getuigschriften en het nemen van tuchtmaatregelen en 

kan ook advies verlenen voor verdere studie. 
 

Werkgroepen           Zowel in de pedagogische als in de organisatorische 
werkgroepen worden de voorbereidingen gemaakt die 
besproken worden met het hele team op de 

maandelijkse personeelsvergaderingen.   
                                      De werkgroepen zijn samengesteld uit een aantal 

leerkrachten van de kleuterschool en van de lagere 
school. 

 

 
Website                          www.dorpsschoolkester.be 

 
  
 

Samenwerking met het CLB (Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
Halle): 

Ninoofsesteenweg 7 
    1500               Halle 
    tel.      02/356 55 23 

    fax      02/356.40.64 
                                      e-mail: info@clbhalle.be 

 
Onthaalmedewerker: Miet Heiremans 
Trajectbegeleiders: Liliane Moeyersoons en Ingeborg Jans 

Medisch team: artsen en verpleegkundigen 
 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal 
vertellen aan een CLB-medewerker. 

 
 
 

Ondersteuningsnetwerk 
 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-
Brussel. 
Aanspreekpunt voor ouders: 

onw.westbrabantbrussel@gmail.com 
Tel. 0472/69.03.64 

Tevens werken we ook samen met het ondersteuningsnetwerk Kasterlinden. 

  
 

  

mailto:info@clbhalle.be
http://www.clbchat.be/
mailto:onw.westbrabantbrussel@gmail.com
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1.3 Organisatie van de school 

Tijdelijke wijzigingen door uitzonderlijke situaties (bv. CORONA) worden via 
brieven/website meegedeeld. 

Openingsuren 

Leerlingen en kleuters kunnen elke dag onder toezicht op school terecht vanaf 
een kwartier voor schooltijd (8.40 uur) in de vestigingsplaats waar ze les 

volgen. Indien de ouders wensen dat hun kind voor die periode onder toezicht 
staat, dienen zij het naar de voorschoolse opvang, georganiseerd door het 

gemeentebestuur, te brengen. 

Verkiezen zij dat niet te doen, dan is de school niet aansprakelijk voor 
ongevallen en andere risico’s. 

Na de lesuren staan de kinderen die op school blijven elke schooldag nog een 
kwartier onder toezicht. Voor de periode daarna gelden dezelfde bepalingen als 

bij de voorschoolse bewaking. Kinderen die niet tijdig zijn opgehaald, worden 
door de leerkracht automatisch naar de gemeentelijke naschoolse opvang die 
het gemeentebestuur organiseert voor buitenhuis werkende ouders gebracht in 

een daartoe ingericht lokaal, nl. de refter van de vestigingsplaats aan de 
Bruneaustraat. De voorschoolse opvang begint om 6.30 uur, de naschoolse 

opvang loopt tot 18.30 uur, ook op woensdag. (Op woensdag wordt er door de 
gemeente multimove georganiseerd. Info zie naschoolse opvang.) 

’s Morgens begeleidt de opvangverantwoordelijke van de gemeente de kinderen 

die in de vestigingsplaats aan De Ham les volgen naar die vestigingsplaats;     
’s namiddags zorgt een leerkracht van de Dorpsschool Kester voor de 

begeleiding naar het opvanglokaal. 

Aankomst 

Behoudens uitzonderingen, b.v. voor buitenschoolse activiteiten begint de 
schooldag altijd om 8.55 uur. Om het verloop van de schooldag niet te hinderen 
dienen zowel leerplichtige als niet-leerplichtige kinderen op dat ogenblik 

aanwezig te zijn op de speelplaats van de vestigingsplaats waar ze les volgen. 
Voor De Ham is dat de speelplaats van de kleuterschool. 

De toegang tot deze speelplaats verloopt via de parkeerplaats bij de 
parochiezaal, en niet via het poortje op de hoek van De Ham en de 
Bruneaustraat. Voor de vestigingsplaats aan de Bruneaustraat wordt verzameld 

op de speelplaats aldaar. 

Om veiligheidsredenen vragen wij dat alle kinderen die met de wagen gebracht 

worden, afgezet worden in De Ham, ter hoogte van de parking van de 
parochiezaal: kinderen die in De Ham les volgen stappen dan naar de 
kleuterspeelplaats aldaar, kinderen die in de Bruneaustraat les volgen stappen 

via de verbindingsweg naar hun vestigingsplaats. 
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Vertrek 

Behoudens uitzonderingen, b.v. voor de buitenschoolse activiteiten, eindigt de 
schooldag op maandag, dinsdag en donderdag om 15.45 uur, op woensdag om 
11.40 uur en op vrijdag om 15.00 uur. 

Kleuters: 

De kinderen verzamelen dan op dezelfde speelplaats, als ’s morgens (De Ham, 

naast zaal ‘Ons Huis’). Daar worden de kinderen in drie groepen ingedeeld: 

- de kinderen die met de schoolbus vertrekken 
- de kinderen die naar de naschoolse opvang vertrekken 

- de kinderen die op school worden afgehaald 

De schoolbus staat op de parking voor zaal ‘Ons Huis’ om de kinderen te laten 

opstappen. Gelieve de parking voor de bus vrij te houden. 

Lagere school: 

De kinderen verzamelen op de speelplaats in de Bruneaustraat. Daar worden de 
kinderen in vier groepen ingedeeld: 

- de kinderen die met de schoolbus vertrekken 

- de kinderen die naar de naschoolse opvang gaan 
- de kinderen die op eigen kracht naar huis gaan 

- de kinderen die op school worden afgehaald 

• De schoolbus vertrekt in De Ham. 

• De kinderen die op eigen kracht naar huis gaan, vertrekken langs het 

zwarte hekje aan de Bruneaustraat. Een gemachtigd opzichter zet de 
kinderen over. Uitzondering: kinderen die in De Ham of Cypriaan 

Verhavertstraat wonen en die zelfstandig naar huis gaan, volgen de 
busrij. 

• Voor de kinderen die op school worden opgehaald, mogen de 

ouders/grootouders langs de grote poort op de speelplaats binnenkomen 
en de kinderen meenemen. Ze verlaten de school langs het zwarte hekje. 

Uit veiligheidsoverwegingen melden de ouders aan de directeur of aan een 
leerkracht indien hun kind alleen door bepaalde personen mag afgehaald 
worden. In het andere geval kan de Dorpsschool Kester niet aansprakelijk 

gesteld worden indien een kind door een onbevoegde wordt afgehaald. 

De school vroeger verlaten dan de hierboven vermelde tijdstippen is uitsluitend 

mogelijk na toestemming van de directeur of van de leerkracht die de directeur 
tijdens haar afwezigheid als verantwoordelijke van de vestigingsplaats 
aangesteld heeft. 

Middagverblijf 

Het middagtoezicht is gratis. 

Tijdens de middagpauze kunnen kinderen die op school hun lunchpakket of een 
warme maaltijd (€ 4,00) gebruiken, melk, chocomelk, appelsap, 
sinaasappelsap, mineraalwater verkrijgen (€ 0,60/flesje).  

Met opmerkingen [PD1]:  
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In de wintermaanden op vrijdagmiddag (tussen de herfstvakantie en de 

paasvakantie) kunnen de kinderen van de lagere school ook soep (zoveel men 
wil) verkrijgen (€ 1,00) [onder voorbehoud van voldoende personeel]. 

Het is een kind alleen toegelaten ’s middags niet op school te blijven indien de 

school over een formele bevestiging van de ouders beschikt. 

Verplaatsing naar en van de school 

Wij geven de voorkeur aan veilig fiets- of voetverkeer. Kinderen die via veilige 
wegen per fiets of te voet de afstand kunnen afleggen, al dan niet onder 
begeleiding van een oudere persoon, worden aangemoedigd dit te doen. 

Als het niet anders kan, kunnen kinderen met de auto naar de school gebracht 
en van school afgehaald worden.  

Ouders of verantwoordelijken die zich niet aan deze regel houden, doen dat op 
eigen risico. 

Het gemeentebestuur van Gooik organiseert eveneens leerlingenvervoer met 
een bus. Het gemeentebestuur bepaalt hoeveel de ouders dienen bij te dragen 
per rit. De afrekening gebeurt via een factuur van de gemeente. De praktische 

afspraken gebeuren rechtstreeks met de gemeente via de busbegeleid(st)er. 

 

Lestijden en pauzes 

De indeling van de schooldagen in lestijden en pauzes is als volgt vastgelegd 
(gewone cijfers = les; vet = pauze, d.w.z. speeltijd of middagpauze): 

 

Lagere school: 

 

maandag –dinsdag - 

donderdag 

woensdag vrijdag 

08.55 tot 09.45 

09.45 tot 10.35 
10.35 tot 10.50 
10.50 tot 12.05 

12.05 tot 13.05 
13.05 tot 13.55 

13.55 tot 14.20 
14.20 tot 14.30 
14.30 tot 15.20 

15.20 tot 15.45 

08.55 tot 09.45 

09.45 tot 10.35 
10.35 tot 10.50 
10.50 tot 11.40 

08.55 tot 09.45 

09.45 tot 10.35 
10.35 tot 10.50 
10.50 tot 12.05 

12.05 tot 13.05 
13.05 tot 13.55 

13.55 tot 14.10 
14.10 tot 15.00 
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Kleuterschool: 

 

maandag - dinsdag - 
donderdag 

woensdag vrijdag 

08.55 tot 9.45 
09.45 tot 10.35 

10.35 tot 10.50 

10.50 tot 12.30 
12.30 tot 13.30 

13.30 tot 14.20 
14.20 tot 15.10 

15.10 tot 15.20 

15.20 tot 15.45 

08.55 tot 09.45 
09.45 tot 10.35 

10.35 tot 10.50 

10.50 tot 11.40 

08.55 tot 9.45 
09.45 tot 10.35 

10.35 tot 10.50 

10.50 tot 12.30 
12.30 tot 13.45 

13.45 tot 14.20 
14.20 tot 15.00 

 

 

 

Voor- en naschoolse opvang. 

Opvang ’s morgens door de leerkrachten vanaf 8.40 uur tot 8.55 uur (gratis). 

Voor de voor- en naschoolse opvang, ingericht door de gemeente, heeft de 

gemeente Gooik een opvangreglement opgesteld. Dit reglement wordt bij het 
begin van het schooljaar meegegeven. 

Locatie:  refter Dorpsschool, Bruneaustraat 61 - tel: 0477/91.15.01 
Uren:  ’s morgens van 6.30 uur tot 8.40 uur 
 ’s namiddags vanaf 15.45 uur tot 18.30 uur 

 vrijdagnamiddag vanaf 15.00 uur tot 18.30 uur 
 woensdagnamiddag van 11.40 uur tot 12.45 uur (alle kinderen die na  

 12.45 u. in de opvang zijn, worden met de bus naar de sporthal  
 Koornmolen gebracht. Zij krijgen er van 13.20 uur tot 14.20 uur  
 “multimove” [onder voorbehoud]. Vanaf 14.30 uur tot 18.30 uur   

              Kunnen de kinderen opgehaald wordenin de opvang van Strijland. 
   

              Info en coördinator: 0497/50.64.10 
Prijs:  zie opvangreglement 

 

Leerlingenvervoer  

De leerlingen van onze school kunnen gebruik maken van de schoolbus van de 

gemeente Gooik; deze facturatie gebeurt eveneens door de gemeente Gooik. 

De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kind(eren) tot deze op de bus 
stappen en van het ogenblik dat ze afstappen. 
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Oudercontacten 

Voor het begin van het schooljaar is er een infoavond voor de ouders van de 
kinderen van de lagere school en een infoavond voor de kleuterschool. 

Eind oktober wordt er een individueel oudercontact voorzien voor de ouders van 
de kinderen van het eerste leerjaar. 

Einde eerste trimester wordt er een individueel oudercontact voorzien voor de 
ouders van de leerlingen uit het lager onderwijs. Voor de ouders van de kinderen 
van de kleuterschool is er in de loop van het 2de trimester een individueel 

oudercontact. 

Tijdens het derde trimester wordt er een individueel oudercontact voorzien voor 

de ouders van de leerlingen uit het lager onderwijs en voor de ouders van de 
kleuters. 

Los van de contactavonden zijn leerkrachten (enkel buiten de lesuren en mits 
afspraak) en directeur steeds bereid ouders te woord te staan. Bij eventuele 
moeilijkheden met uw kind, van welke aard ook, vragen wij u steeds eerst contact 

op te nemen met de leerkracht. Indien nodig kan u nadien ook de directeur 
raadplegen. 
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Materiaal dat de school gratis voorziet * 

 

Materialen die nodig zijn om de 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen te 

bereiken 

Voorbeelden 

Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 

Constructiemateriaal Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, 

tandwielen, bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, werkboeken en -
blaadjes, fotokopieën, software 

 

ICT-materiaal Computers inclusief internet, TV, radio, telefoon, 

chromebook, … 

Informatiebronnen (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, 

jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, 

dvd, klank- en beeldmateriaal, … 

Kinderliteratuur Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, 
poëzie, strips, … 

Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, 

denkspellen, materiaal voor socio-emotionele 

ontwikkeling, … 

Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok 

(analoog en digitaal), thermometer, weegschaal, … 

Multimediameteriaal Audiovisuele toestellen, fototoestel, DVD-speler, … 

Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, … 

Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

Schrifgerief Potlood, pen, … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

Atlas, globe, kaarten, kompas, passer, 
tweetalige alfabetische woordenlijst, 

zakrekenmachine. 

 

 

 

* Niet alle materiaal uit deze lijst wordt vanaf het eerste leerjaar voorzien. De leerstof 

waarbij je kind bv. Een passer of atlas nodig heeft, komt pas later aan bod. 
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Rooms – katholieke godsdienst op onze school 

Kinderen groeien op te midden van een veelheid aan levensbeschouwingen (1). 

Ook In de klas en op school is levensbeschouwelijke verscheidenheid aanwezig. 
Wij heten iedereen welkom! 

In onze school volgen alle kinderen de lessen rooms-katholieke godsdienst. 
Daar krijgen ze kansen om mogelijke antwoorden te zoeken op hun 
levensvragen. Ze maken er kennis met de katholieke geloofstraditie en gaan 

ermee in dialoog.  

Daarnaast maken ze kennis met andere levensbeschouwingen. De school is dé 
oefenplaats bij uitstek om te leren omgaan met diversiteit in de klas en de 
samenleving.  

Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig. In de godsdienstles worden ze 

uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over hun levensbeschouwing. Dit 
biedt kansen tot échte ontmoeting en wederzijds respect. We hopen met de 

hele school op die manier bij te dragen tot een verdraagzame samenleving, een 
samenleving waar iedere mens telt! Net daarom zet het vak rooms-katholieke 
godsdienst mee zijn schouders onder de 24 interlevensbeschouwelijke 

competenties. Deze behoren tot het leerplan. Elke leraar doet de nodige 
inspanningen om deze competenties bij de kinderen te ontwikkelen. Dit kan op 

school of op leeruitstap. 

 

De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van 
kinderen. We dagen elk kind uit om in verbondenheid met anderen te groeien 
tot een gelukkig leven. 

 

(1)Levensbeschouwing is een kijk op het leven: wat het leven betekent en hoe 
dat geleefd kan worden in verbondenheid met zichzelf, met anderen, met 

gemeenschappen, met natuur en cultuur en voor sommige mensen ook met 
God. 
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Vrije dagen schooljaar 2021 -2022 
 
 

1e trimester 
 

Maandag 26 september 2022: facultatieve verlofdag 
Woensdag 12 oktober 2022: pedagogische studiedag 
Van maandag 31 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022: herfstvakantie 

Vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand 
Van maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023: kerstvakantie 

 
 

2e trimester 
 
Woensdag 25 januari 2023: pedagogische studiedag 

Vrijdag 10 februari 2023: pedagogische studiedag 
Van maandag 22 februari 2023 t.e.m. zondag 26 februari 2023: krokusvakantie 

Woensdag 22 maart 2023: pedagogische studiedag 
Van maandag 3 april 2023 t.e.m. maandag 16 april 2023: paasvakantie 
 

 
3e trimester 

 
Maandag 1 mei 2023: Dag van de Arbeid 
Donderdag 18 mei 2023: Hemelvaart 

Vrijdag 19 mei 2023: brugdag 
Maandag  29 mei 2023: pinkstermaandag 

Maandag 5 juni 2023: facultatieve verlofdag (kermis Kester) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze versie van het schoolreglement werd op 16 juni2022 goedgekeurd door 
de Raad van Beheer van de vzw Dorpsschool Kester en vervangt alle 

voorgaande versies van het schoolreglement van de Dorpsschool Kester. 
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