


Plaats hier een foto van je schoolpoort

Natuurschool

De Ritsheuvel



Onze school ligt hier

Kemzekestraat 20
9111 Belsele



Wat is onze visie en missie?
Wat typeert ons?

Basisschool in het groen, 
waar kwaliteitsvol onderwijs wordt gegeven 
in een kleine, gezellige en 
authentieke buurtschool.
Onze kinderen en de natuur staan centraal 
vanuit een zorgzame visie op onderwijs.
Waar mogelijk en relevant bieden we 
outdoor education aan. Dit versterkt het 
leerproces van al onze kinderen.

Onze school is lid van







Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
7u-8u10u opvang opvang opvang opvang opvang

8u10-8u45 Open onthaal in 
de klas

Open onthaal in 
de klas

Open onthaal in 
de klas

Open onthaal in 
de klas

Open onthaal in 
de klas

8u45-10u05 Activiteitenaanbod Activiteitenaanbod Activiteitenaanbod
o.a. kleuterturnen

Activiteitenaanbod Activiteitenaanbod
o.a. kleuterturnen

10u05-10u25 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd

10u25-12u05 Activiteitenaanbod Activiteitenaanbod Activiteitenaanbod Activiteitenaanbod Activiteitenaanbod

12u05-13u30 middagpauze middagpauze 12u30-18u30
opvang

middagpauze middagpauze

13u30-15u00 Activiteitenaanbod Activiteitenaanbod Activiteitenaanbod Activiteitenaanbod

15u00-15u20 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd

15u20-15u30 afsluitmoment afsluitmoment afsluitmoment afsluitmoment

16u-18u30 opvang opvang opvang opvang

Hoe ziet een week in onze kleuterklas eruit?  

schooltijd
voor- en naschoolse opvang



Hier voelt je kind 
zich goed!





Het kostenplaatje: 
Basisscholen moeten zich houden aan een maximumfactuur die zij aan de ouders kunnen vragen. 
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:

•45 euro voor kleuters (per kleuterklas)
•90 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar)

In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. 
De school mag er geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs 
vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager 
onderwijs maximaal 445 euro.

Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden (zoals buitenschoolse kinderopvang, 
middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod ,…) Deze niet-verplichte kosten verschillen 
per school. Twijfel niet om hierover meer informatie te vragen bij de scholen zelf. 

Kansenpas: Sommige Sint-Niklase scholen bieden een korting op de schoolfactuur aan, informeer bij de 
school of zij kansenpaskorting geven. Bezorg een kopie van de kansenpas van jouw kind(eren) aan het 
secretariaat van de school. 
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs


Wil je graag meer weten?
Heb je nog vragen?

info@deritsheuvel.be
secretariaat@deritsheuvel.be

03/7725244
0465/032888

Directie: Tiny D’hollander
Secretariaat: Sylvie Lecot

mailto:info@deritsheuvel.be
mailto:secretariaat@deritsheuvel.be


En bezoek vooral onze schoolwebsite,

https://www.deritsheuvel.be/

daar kom je nog meer over ons te weten!

https://www.deritsheuvel.be/


Wil je je kind graag inschrijven?
Dan moet je hem/haar eerst online aanmelden via
http://www.naarschoolinsintniklaas.be/

Op deze website vind je alle info over aanmelden en inschrijven voor een school in Sint-Niklaas.
Heb je toch nog vragen? Of heb je graag hulp bij het aanmelden en/of inschrijven?
Neem deel aan één van de peuterspeelmomenten/informatiemomenten van stad Sint-Niklaas 
en stel al je vragen over naar school gaan in een persoonlijk online gesprek met een medewerker. 

De informatiemomenten gaan door op

dinsdag 19 januari
dinsdag 2 februari
dinsdag 16 februari
dinsdag 9 maart
dinsdag 23 maart

Telkens tussen 9 uur en 17 uur.

Inschrijven is verplicht en kan via

Loket kinderopvang en onderwijs
03 778 36 49 / kinderopvang@sint-niklaas.be

Huis van het Kind
03 778 37 00 / huisvanhetkind@sint-niklaas.be

http://www.naarschoolinsintniklaas.be/
mailto:kinderopvang@sint-niklaas.be

