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De schoolvisie 

Wij geven les vanuit de Steinerpedagogie waardoor kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Kinderen 
zitten vol levenslust en kunnen zich zo ontplooien tot enthousiaste en verantwoordelijke persoonlijkheden. 

Wij begeleiden de kinderen in hun persoonlijke groei met aandacht voor denken, voelen en willen. We 
stellen ons voortdurend de vraag: wat zijn de talenten van dit kind, de behoeften en de uitdagingen? Dit 
voor elk kind afzonderlijk. Het kind staat centraal. Niet alleen is het overbrengen van kennis belangrijk voor 
onze school, ook eerbied, openheid, waardering en motivatie zijn vaste waarden. Kunstzinnigheid en 
beweging worden gebruikt om de ontwikkelingsstof te doorleven en eigen te maken. Hoewel de manier 
waarop we deze waarden en kennis aanbieden anders verloopt dan op klassieke scholen, zijn de algemene 
-klassieke- eindtermen ook in onze school van tel. Zo geven wij elk kind alle kansen om succesvol door te 
stromen naar elke vorm van secundair onderwijs. Dezelfde kennis en competenties, maar behaald op het 
natuurlijke ritme van het kind en met toevoeging van zijn eigen ontplooide talenten. 

Ook de gemeenschap is belangrijk in onze school: ouders worden uitgenodigd om samen met de 
leerkrachten rond het kind te staan. Voor kinderen met een zorgvraag is er een hechte samenwerking met 
ieder die het kind begeleidt. Deze school wordt door ouders mee opgebouwd. Zodoende worden ze nauwer 
betrokken bij de leefwereld van hun kind en kunnen ze actief bijdragen aan deze leefwereld. Een overzicht 
van hoe de school in elkaar zit én informatie over een aantal praktische zaken kan dan helpen. Zo hopen 
we dat alles duidelijk wordt en dat vragen aan de juiste persoon gesteld kunnen worden. 

De schoolstructuur  

Het Pedagogisch College (PC) 

In het pedagogisch college overleggen leerkrachten en directie elke week met elkaar over de pedagogische 
aanpak, de ontwikkeling van de kinderen en worden er praktische afspraken gemaakt. Ook de studie van 
de pedagogie van Rudolf Steiner komt wekelijks aan bod. 

Het schoolbestuur 

Het schoolbestuur is georganiseerd in een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) met een 
bestuursorgaan en een algemene vergadering en heeft de naam vzw Steinerschool Geel. Het 
schoolbestuur is het bestuursorgaan dat gevormd wordt door een tweetal verkozen leerkrachten uit het 
Pedagogisch College en vrijwillige ouders/externen. Het schoolbestuur houdt als eindverantwoordelijk 
orgaan toezicht op het systeem van kwaliteitszorg op school en bewaakt de eigenheid van de school. Het 
bestuur bevraagt de directie op haar procesgang om kwaliteit te kunnen bepalen, waarborgen en 
eventueel verbeteren, waarbij ruimte gelaten wordt voor inhoudelijke keuzes van de directie en het 
Pedagogisch College. Daarnaast waakt het schoolbestuur over een gezond financieel klimaat en stelt de 
jaarlijkse begroting vast ter goedkeuring van de algemene vergadering. Het schoolbestuur is bereikbaar 
via: bestuur@denieuwemaan.be . 
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• Het Dagelijks Bestuur (DB) 

Het dagelijks bestuur overlegt over de dagelijkse werking van de school. Het team van het dagelijks bestuur 
bestaat uit één directie (Julie Mertens), één leerkracht (Leen Snoeys), één administratief medewerker 
(Katrien Verachtert) en één ouder (Kris Van Eyck). Zij bespreken de pedagogische en materiële noden van 
het ogenblik, zorgen ervoor dat deze noden door de correcte werkgroep opgenomen worden en volgen de 
uitwerking op. Er wordt op regelmatige basis samen gezeten.  

Als je vragen of opmerkingen hebt over zaken op school, kan je deze stellen aan de leden van het dagelijks 
bestuur. Zij zorgen ervoor dat je vraag bij de juiste persoon terecht komt. 

• Het CLB 

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Kempen, vestigingsplaats 
Geel. Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en biedt daartoe 
begeleiding op vier domeinen: het leren en studeren; de onderwijsloopbaan; de preventieve 
gezondheidszorg; het psychisch en sociaal functioneren. 

Niet alleen de school, maar ook de ouders en de leerlingen 
kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en 
discreet.  

  

 

De schoolorganisatie  

• Voor- en naschoolse opvang 

Voorschoolse opvang 

Er is bewaking op de speelplaats van de school voorzien vanaf 7u30 `s ochtends. Deze is gratis en wordt 
verzorgd door Carolina Segers.   

Naschoolse opvang 

Deze begint op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15u15 en duurt tot 18u. Wie op woensdag 
opvang nodig heeft, kan gebruik maken van de opvang van Stad Geel (Bengelbende). Alle andere dagen is 
er steeds opvang tot 18u op school. Aanmelden voor onze opvang kan via opvang@denieuwemaan.be 

De voorschoolse opvang is gratis. De naschoolse opvang is 2,50 EUR per begonnen uur. De afrekening van 
de opvang gebeurt periodiek. De opvangjuf schrijft het einduur op, u ondertekent voor akkoord, vanaf de 
tweede keer na 18 uur (per trimester) zal er dubbel tarief aangerekend worden. 

VCLB Kempen (vestiging Geel) 

Contactpersoon: Elle Van Sas 

Stationsstraat 160 

2440 Geel 

014/58 85 34 

ellevansas@vclb-kempen.be 
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Indien je niet tijdig op school kan zijn aan het einde van de schooldag, gelieve dan de school telefonisch te 
verwittigen op het nummer 014/59.44.21. Al de kinderen die niet tijdig zijn afgehaald worden mee naar 
de opvang genomen. Er wordt dan ook opvang in rekening gebracht. Als je kind in de  opvang blijft, 
voorzie je een vieruurtje en een drinkbus met water of thee. 

 Voeding op school 

We kiezen op Steinerschool De Nieuwe Maan  in principe voor biologische voeding die onze gezondheid en 
die van de aarde bevordert. 

Dit is waar we naar streven: 

• De voeding die in de klassen en op jaarfeesten door de school aan de kinderen wordt aangeboden, 
is van biologische kwaliteit. 

• Voeding waar de school mee naar buiten treedt (denk aan jaarfeesten, opendeurdag enz.) is 
biologisch. 

• Voedsel dat door ouders bereid is voor de klas of voor een schoolactiviteit kan biologisch zijn of uit 
eigen tuin, als de ouders daarvoor kiezen. Het is al fijn als het versbereid is (soep, traktatie bij 
verjaardag, bijdrage aan buffet). 

Kleuterhuis 

De peuters en kleuters eten ´s ochtends het meegebrachte fruit. Zij brengen elke dag twee stukjes fruit 
mee om te delen in de fruitschaal.  
’s Middags eten ze op de lange dagen soep bij de broodmaaltijd, in een brooddoos,  die door de ouders 
wordt voorzien. Op maandag wordt er soep voorzien door de ouders, op dinsdag en donderdag maken ze 
zelf brood en soep in het kleuterhuis, op woensdag eten ze een koek die door de ouders per beurtrol 
wordt meegebracht en op vrijdag eten ze rijstpap.  
 

Lagere school 

De lagere schoolkinderen brengen elke dag fruit en een broodmaaltijd mee. Alle kinderen drinken op 
school water of thee en eten op alle lange dagen soep. Op donderdag wordt er soep gemaakt in de klas, 
maandag, dinsdag en vrijdag maken de ouders met een beurtsysteem de soep voor de klas.  
 
Om afval te vermijden vragen we om een brooddoos te gebruiken en een herbruikbaar doosje voor 
tussendoortjes zoals noten, fruit, groenten e.d. Bij verjaardagen trakteren de kinderen normaal gezien met 
gebak of dessert, dat in de klas verdeeld kan worden.  

• Berichtenblad 

Elke week verschijnt op onze school het Berichtenblad. Dit is een belangrijk communicatiemiddel tussen 
de school en de ouders. Alle praktische zaken en activiteiten worden via het Berichtenblad verduidelijkt en 
bekend gemaakt. Lees het en noteer de belangrijke zaken in uw agenda! 

Tenzij anders gevraagd, wordt het digitaal naar u doorgestuurd.  
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Heb je zelf aanvullingen voor de rubriek ‘ouders voor ouders’ of berichten voor externen, dan mag je deze 
sturen naar berichtenblad@denieuwemaan.be   

•  

• Poets 

Onze school wordt elk weekend gepoetst door de ouders. Op deze manier ben je als ouder extra betrokken 
bij de school en natuurlijk is het fijn om een kijkje in alle klassen te mogen nemen. Enkele keren per 
schooljaar wordt er aan elk ouderpaar van onze school gevraagd om te poetsen. Alle ouders krijgen een 
poetslijst. Poetsen kan tussen vrijdag na schooltijd en zondagavond (of tijdens de schoolvakantie). Dagelijks 
wordt de school gepoetst door de poetsdienst.  

In het Berichtenblad staat telkens duidelijk aangegeven wanneer de ouders verwacht worden. In elke klas 
hangt een duidelijk lijstje wat de poetstaken zijn voor het lokaal. Het is fijn als al deze taken netjes gebeuren, 
zodat de kinderen en leerkrachten op maandag hun week weer in een propere klas kunnen starten. Ouders 
poetsen niet enkel de klas van hun eigen kind, kijk dus goed op de lijst waar je moet poetsen. 

De poetsproducten, de borstels en stofzuigers liggen in het washok. Graag alles netjes terugzetten na 
gebruik. Gelieve na gebruik de stofzuiger leeg te maken. Wanneer er poetsproducten (bijna) op zijn, mag 
dit doorgegeven worden via secretariaat@denieuwemaan.be . Natte dweilen en poetsdoekjes mogen open 
gehangen worden aan de wasmachine of de wasmand die ervoor staat.  

Wanneer je niet kan poetsen als het je beurt is, mag je zelf onderling ruilen met een andere ouder of betaal 
je 30 EUR aan de Vrienden van De nieuwe maan vzw. Gelieve dit even te laten weten aan Katrien Nuttin 
(0496/21 37 18), zodat er geen vergissingen gebeuren. 

• Kriebelouders 

Onze school heeft een team van kriebelouders die regelmatig controleren of onze kinderen geen luizen of 
neten hebben. Indien er bij uw kind luizen of neten worden aangetroffen, wordt u daar onmiddellijk van op 
de hoogte gebracht. Ook de ouders van de desbetreffende klas wordt geïnformeerd. Vindt u zelf luizen of 
neten bij uw kinderen, moet u de leerkracht hiervan op de hoogte brengen. 
  
Na elke vakantie is er een grootschalige kriebelactie. Elke ouder wacht dan samen met haar/zijn kinderen 
aan het zorglokaal. Alle kinderen worden gecontroleerd. Wanneer er luizen of neten aanwezig zijn, 
worden de ouders met hun kind terug naar huis gestuurd om de behandeling op te starten en mag het de 
volgende schooldag terug naar school komen.  
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Jaarfeesten 

Mede door de jaarfeesten krijgt onze school haar eigen karakter. Ouders en leerkrachten werken nauw 
samen bij een jaarfeest.  Het is fijn om als school op zulke momenten alle ouders, leerkrachten en leerlingen 
samen te brengen. De achtergronden en de praktische organisatie van de feesten worden in de loop van 
het schooljaar toegelicht, via een bericht bij het wekelijkse Berichtenblad. In de kalender kan je de exacte 
data van de feesten terugvinden. 

Een feest kan intern zijn d.w.z. dat dit enkel door de leerkrachten en leerlingen wordt gevierd op school. 
Een extern feest wil zeggen dat de ouders mee uitgenodigd worden om te vieren. 

Michaëlsfeest 

Het beeld van Michaël, of Sint-Joris als drakenbevrijder, grijpt elk kind diep aan. Na een toneel of een 
opdrachtenspel dat de moed van Michaël vergt, eten we een lekker tussendoortje met de gaven van aarde 
en zon, van de voorbije zomer. We danken om wat we kregen en vragen aan Michaël moed voor de donkere 
periode die eraan komt. (extern feest) 
 

Sint-Maarten 

Op de vooravond van Sint-Maarten maken groot en klein een tocht met hun lantaarn. Het lichtje is het 
symbool van het innerlijk licht dat moet waken en groeien naar Kerst toe. In het verhaal van Sint-Maarten 
ervaren de kinderen de vreugde van het delen. (extern feest) 

Advent en Driekoningen 

Een tijd van naar binnen keren, opnieuw je diepste impuls leren kennen, een tijd van verlangen. Aan het 
begin van de Advent wordt in de klas de spiraal van dennengroen gelopen en steekt ieder een kaarsje aan 
(intern feest) 

Maria Lichtmis 

Maria Lichtmis is een omkeringsfeest: na Kerstmis, het dieptepunt van de winter, keert het seizoen. Sint-
Maarten wordt 40 dagen voor Kerstmis gevierd, Maria Lichtmis 40 dagen erna. 
Lichtmis wordt aan het begin van de schooldag gevierd, Sint-Maarten op het eind. 
Met Sint-Maarten brachten we met onze lampion het licht naar binnen, met Maria Lichtmis brengen we 
het licht naar buiten. (intern feest) 

Palmpasen 

Het haantje prijkt boven op de kleurige Palmpasen stokken. Het mag alles wakker kraaien, en een kleurrijke 
stoet begeeft zich in de prille lentezon door de straten. Alles in de stoet getuigt van opstanding en nieuw 
leven. (extern  feest) 

Pinksteren 

Het feest van de pinksterbruid en -bruidegom, van de ziel en de geest, van de aarde en de hemel. De hemel 
kust de aarde en de bloesems verschijnen aan de bomen. Het is het feest waarop we ons verheugen om de 
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verbondenheid met elkaar, het feest waarop alles moet ontwaken, moet begeesteren... (extern feest) 

Sint- Jan 

Bij valavond komt de hele schoolgemeenschap bijeen rond het Sint-Jansvuur dat hoog oplaait. Echte 
bloemen op de kinderhoofdjes, lekker eten, zingen, dansen: hoog-zomerlijke vreugde. Hoogtepunt is 
telkens weer het springen over het vuur. Eerst aan de hand van meester of juf, of papa of mama, maar al 
snel helemaal alleen. Eventjes stilstaan bij het besef dat de dagen alweer korter worden: de zon is op haar 
terugweg, de ketting van jaarfeesten is gesloten... (extern feest) 

 

VZW Vrienden van De nieuwe maan 

De vzw Vrienden van De nieuwe maan ondersteunt de werking van onze school. Door de inzet van 
vrijwilligers in het bestuur en de verschillende werkgroepen alsook de financiële ondersteuning van de 
vzw kan onze school in Geel bestaan.  

De voorzitter en bestuurders zijn Charlotte Garmyn (mama van Remi en Rafael), Katrien Verachtert  
(mama van Rosanne en Corneel) en Tom Verwimp (papa van Rosanne en Corneel). Iedere ouder van de 
school kan lid worden van de vzw. Dit zorgt ervoor dat je stemrecht hebt.  

Inbreng van de ouders 

Naast het fijne gevoel dat je mee bouwt aan de toekomst van je kind, de kans krijgt om te beleven in welke 
omgeving en sfeer jouw kind overdag vertoeft, geeft het de kinderen ook een warm gevoel om de inbreng 
van hun mama of papa op hun school te ervaren. 

Elk jaar organiseren we enkele klusdagen om onze school en schooltuin te onderhouden en netjes te 
maken voor het aankomende evenement. Heb je groene vingers of ben je een handige Harry noteer dan 
alvast de klusdagen in jouw agenda (zie jaarkalender)  
Om extra geld in het laatje te brengen, organiseren we een geschenkenbeurs, opendeurdag, …. Ook hier 
zoeken we creatievelingen, standhouders of gewoon barmannen/vrouwen dus zet die dagen ook bij in 
jouw agenda. Al deze dagen worden ook nog gecommuniceerd via het Berichtenblad. 

Verder wordt aan elk ouderpaar gevraagd een aantal keer per jaar te poetsen op school. Daar wordt aan 
het begin van het schooljaar een beurtrol voor opgesteld. Wekelijks worden die data opnieuw vermeld in 
het Berichtenblad. 

Aan alle ouders wordt gevraagd om een aantal keren per jaar soep te maken voor de klas van jouw kind. 
Wekelijks worden die data opnieuw vermeld in het Berichtenblad.  
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Belangrijke data 

 

Jaarfeesten & Evenementen & ouderavonden 

Donderdag 8 september Algemene info-avond 

Woensdag 21 september  AV schoolbestuur  

Donderdag 29 september Michaëlsfeest* 

Donderdag 10 november Sint-Maarten** 

Maandag 28 november Advent  

Dinsdag 6 december Sinterklaas  

Donderdag 22 december  Kerstspel** 

Maandag 9 januari Driekoningen  

Donderdag 2 februari Maria Lichtmis 

Vrijdag 17 februari Carnaval 

Zondag 5 maart  Klusdag  

Zaterdag 12 maart  Opendeurdag  

Vrijdag 31 maart  Palmpasen* 

Zondag 30 april  Lentemarkt  

Vrijdag 26 mei Pinksterfeest* 

Vrijdag 23 juni Sint-Jan** 

Legende 
intern jaarfeest 
* extern jaarfeest met (groot)ouders 
** extern jaarfeest met (groot)ouders ’s avonds 
 

Schoolvakanties 

31/10 - 6/11     Herfstvakantie 

11 november     Wapenstilstand  

26/12 – 8/01     Kerstvakantie 

20/02 – 26/02     Krokusvakantie 

3/04 – 16/04     Paasvakantie 

1 mei     Dag van de Arbeid 

18/05 – 19/05     Hemelvaart 

29/05     Pinkstermaandag 

1/07 – 31/08     Zomervakantie 

 

Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen  

07/10 – 08/10  Pedagogische studiedag  

19/10 Facultatief verlof 

7/12 Pedagogische studiedag 

8/02 Pedagogische studiedag 

17/03 Facultatief verlof 

29/03 Pedagogische studiedag 

17/05 Pedagogische studiedag 

7/06 Facultatief verlof  
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Contactgegevens 
 

Algemene School gegevens 

Adres 
Larum 8, 
2440 Geel 

Telefoon 014 59 44 21 

 

Schoolteam  
Directeur Julie Mertens directie@denieuwemaan.be  
   

Peuterklas De Honingmaan Kathrine Cools kathrine.cools@denieuwemaan.be  
Peuterklas De Bloemenmaan Kaatje Wouters kaatje.woutersdenieuwemaan.be 

Kleuterklas De Vuurmaan Leen Snoeys leen.snoeys@denieuwemaan.be  
Kinderverzorgster peuter- en 
kleuterklas 

Marie-Claire Bens marieclaire.bens@denieuwemaan.be   

Kinderverzorgster peuter- en 
kleuterklas 

Renke Claessens renke.claessens@denieuwemaan.be  

   
Klas 1 Emma De Boes emma.de.boes@denieuwemaan.be 
Klas 2 Maya Claessens maya.claessens@denieuwemaan.be 

Klas 3 

Ynske Lormans ynske.lormans@denieuwemaan.be  

Timna Janssens 
timna.janssens@denieuwemaan.be 
 

Klas 4-5 
Mira  Jochems mira.jochems@denieuwemaan.be  
Emma Lavrysen emma.lavrysen@gmail.com  

Klas 6 
Lieke Winterwerp lieke.winterwerp@denieuwemaan.be  

Marylise Beyers marylise.beyers@denieuwemaan.be  
Zorg coördinator  Veerle Janssens zorgcoordinator@denieuwemaan.be  

   
Administratief medewerker Katrien Verachtert  secretariaat@denieuwemaan.be  

Opvang voor- en naschoolse Carolina Segers  opvang@denieuwemaan.be  

 

Dagelijks bestuur 
Directeur Julie Mertens directie@denieuwemaan.be  
Leerkracht Leen Snoeys  leen.snoeys@denieuwemaan.be  

Ouder  Kris Van Eyck  kris.vaneyck@gmail.com 

Administratief medewerker  Katrien Verachtert  secretariaat@denieuwemaan.be  

   

Contactpersonen dagelijkse werking  

Administratie-financiën Katrien Verachtert   secretariaat@denieuwemaan.be  

PR Mira Jochems mira.jochems@denieuwemaan.be  

Infrastructuur ‘kleine werken’ Ruben Daneels  ruben_daneels@hotmail.com  

Natuur & Milieu ‘kleine werken’  Debbie Van Laere   debbie.van.laere@hotmail.com  
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