
 

 

 

Praktische informatie BS De Reinpad – Gelieren 

1. Schooluren 

 Zowel voor het kleuter - als het lager onderwijs beginnen de lessen om 8.30u. 

 Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen de lessen om 15.15u. 

 Op woensdag eindigen de lessen om 12.10 u. 

 

Er is verzekerd toezicht vanaf 8.15u. en van 15.15u. tot 15.30u. 

 

2. Toegang tot de school 

 

Beide vestigingen organiseren vanaf 8.15u. een kiss and ride. Hier staan leerkrachten 

bijgestaan door verkeersbrigadiertjes (leerlingen van het 6de leerjaar) die helpen bij het 

uitstappen van de leerlingen en zo zorgen voor een vlot verloop. 

 

Reinpad: via Reinpadstraat 

Gelieren: Oude Hofstraat 

 

3. Voor en naschoolse opvang  

Voor de voor-en naschoolse opvang werken wij samen met het schooloverstijgend 

opvanginitiatief “De Apenstaart”, gelegen op de Reinpadstraat. 

  

Openingsuren : 

Elke schooldag van 7.00u. tot 8.15u en van 15.30u. tot 18.45u. 

Op woensdag van 7u tot 8u15 + 12.00u. tot 18.45u + alle vakantiedagen van 7 .00u.-

18.45u.           

Vooraf inschrijven is noodzakelijk vooral voor de vakanties en korte verloven. 

  

Korte en lang opvang 

In beide vestigingen werken wij met een korte opvang; dit betekent dat alle kinderen 

die minder dan een uur opvang nodig hebben, worden opgevangen in de school zelf 

door leerkrachten en dit tot 17u. Alle andere kinderen gaan om 15.30u. naar de 

Apenstaart. 

De lange opvang gaat door in De Apenstaart gelegen op de Reinpadstraat. 

De kinderen van De Reinpad zullen te voet naar de Apenstaart gaan, de kinderen van 

Gelieren worden met een bus opgehaald en zullen zo naar de opvang gebracht worden. 

’s Morgens worden de kinderen voor Gelieren opgevangen in de school zelf en dit 

vanaf 7.00u. tot 8.15u. 

  

Voor meer info verwijzen we graag naar het huishoudelijk reglement van De 

Apenstaart. 



 

De Apenstaart  Reinpadstraat 169   Tel: 089 20 97 34  mail: de.apenstaart@telenet.be  

Coördinator: Mevr. Noora Paruys 

 

4. Schoolbestuur 

De scholengroepen en de Raad zijn de inrichtende macht van het 

Gemeenschapsonderwijs (hierna ‘GO! onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap’ genoemd). 

 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie 

niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben. 

 

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door 

een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie punt de schoolraad). 

 

Op het tussenniveau zijn er 26 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij 

worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen 

directeur en een college van directeurs. 

 

Onze school maakt deel uit van Scholengroep 14 “Maasland”. 

Het secretariaat van onze scholengroep bevindt zich in: 

 

Scholengroep 14 

Halmstraat 12 

3600 Genk 

Tel.: 089/84.99.00. 

 

De samenstelling van De Raad van Bestuur voor onze scholengroep is terug te vinden 

op de website van de scholengroep: www.scholengroep14.be  

 

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder, mevrouw 

Raymonda Verdyck, van het GO! bevoegd. 

 

Adres: 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Willebroekkaai 36 

1000 BRUSSEL 

Telefoon: (02)790 92 00 

Fax: (02)790 92 01 

E-mail: info@g-o.be 

Website: http:/www.g-o.be 

mailto:de.apenstaart@telenet.be
http://www.scholengroep14.be/

