
PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ONZE
SCHOOL

Contactgegevens

OLFA DRIE EIKEN
Renaat De Rudderlaan 35

2650 Edegem
03/458 47 88

directie@olfa3eiken.be
secretariaat@olfa3eiken.be

www.olfa3eiken.be

Lerarenteam
Alle leden van het schoolteam stellen zich voor op de website van de school: www.olfa3eiken.be .
Je kan daar hun mailadres vinden voor eventuele communicatie.

Schoolstructuur
Olfa Drie Eiken is een basisschool met 10 klassen: 4 kleuterklassen en 6 lagere school klassen.
Telkens één klas per leerjaar waarin we kiezen voor een maximum van 24 leerlingen per klas.

Onze school maakt, samen met volgende scholen, deel uit van de scholengemeenschap Prins
Boudewijn:

● Vrije basisschool OLVE
● Vrije kleuterschool De Link
● Vrije lagere school De Link
● Vrije basisschool Olfa Elsdonk
● Vrije basisschool Olfa ‘t Plein

Een scholengemeenschap is een verzameling van scholen die hun krachten bundelen door
samenwerking op specifieke vlakken (logistiek, aankoop, studieaanbod, …). Elke school onder deze
koepel heeft zijn eigen karakter en legt eigen accenten. Tussen onze scholen is er een
samenwerkingsverband voor onder andere vervangingen tussen leerkrachten.
Coördinerend directeur scholengemeenschap Prins Boudewijn: Ilse Demarbaix
De scholen van KOBA VZW zijn ondergebracht in geografische regio’s.
Olfa Drie Eiken behoort tot  KOBA  ZuidkANT  VZW
afgevaardigd bestuurder: Peter Nys
peter.nys@zuidkant.be



Overkoepelend Schoolbestuur: Koba VZW

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen verenigt en ondersteunt schoolbesturen in bisdom
Antwerpen met financieel, bouwkundig en administratief advies zodat onze scholen zich kunnen
focussen op hun kerntaak: het geven van kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs in een omgeving
waar jongeren alle kansen krijgen om zich te ontplooien.

Voorzitter: Louis Vervoort
Nooitrust 4 - 2390 Halle
Telefoon: 03/304.91.00
E-mail: info@kobavzw.be
www.kobavzw.be

Schooluren en lestijden

8u – 8u15
8u15 - 8u30

Voorbewaking (betalend)
Ochtendtoezicht (niet betalend)

8u30 - 10u10 Begin van de lestijden

10u10-10u25 Speeltijd kleuter- & lagere school

10u25-12u05 vervolg lestijden

12u05– 13u30 Middagpauze (Poort terug open  vanaf 13.15)

14u25 - 14u40 Speeltijd lagere school

15u00 – 15u15 Speeltijd kleuters

15u30 Einde van de lestijden

15u45 Begin van de nabewaking (betalend)

16u45 Einde nabewaking: alle nog aanwezige kinderen
worden opgehaald door IBO De  Speelclub

Voor kinderen die tijdens de middagpauze naar huis gaan, gaat de schoolpoort terug open om
13u15.

Buitenschoolse  opvang: ochtend- en avondtoezicht
We organiseren voor- en nabewaking op school.

voorbewaking: van 8u00 tot 8u15
nabewaking: van 15u45 tot 16u45 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 12u05 tot 12u25 op woensdag

Leerlingen die zich voor 8u15 aan de schoolpoort melden, worden opgevangen in de voorbewaking.
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De school is niet verantwoordelijk voor ongevallen of onregelmatigheden veroorzaakt door
leerlingen die zich niet in de voorbewaking bevinden.

Alle leerlingen die om 16u45 nog op school aanwezig zijn, gaan dan mee met IBO (= initiatief
buitenschoolse opvang) , de gemeentelijke opvangdienst ‘de speelclub’.
De ‘speelclub’ is gelegen in het Fort V. Daar kan je kind opgevangen worden tot 19u.

Wens je gebruik te maken van IBO, kan je een dossier laten maken.
Dan krijg je een persoonlijke inlogcode waarmee je moet reserveren.
Je neemt contact op met het Gemeentebestuur Edegem kinderopvang: kinderopvang@edegem.be

Verlofdagen en pedagogische studiedagen
De actuele informatie vind je op onze website.
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