NANCY DUMON
Verantwoordelijk voor het pedagogisch
beleid van de school
Ik ben Nancy Dumon, mama van 3 kinderen en al bijna 30
jaar juf!
Ik heb heel veel jaren in Antwerpen gewerkt in een
basisschool.
Daar heb ik in bijna alle leerjaren lesgegeven en de laatste 10 jaar ben ik daar als
beleidsondersteuner aan de slag geweest.
Ik merkte dat ik aan een nieuwe uitdaging toe was en zo ben ik hier
terechtgekomen.
Samen met kinderen, ouders, collega’s en alle betrokken partijen school maken is
mijn passie.
Werken aan de toekomst van onze kinderen, ze helpen opgroeien tot
jongvolwassenen in de wereld van nu.
Mijn vrije tijd staat vaak in functie van mijn opgroeiende jeugd hier in huis.
Samen gezellig eten, liefst Italiaanse keuken, vertellen over de gebeurtenissen van
de dag, lief en leed delen maken me gelukkig.
In de vakanties extra tijd maken voor elkaar en voor mezelf is me zeer dierbaar.
Lange wandelingen maken, lekker luieren, reizen,… horen daar zeker bij.
Verder is mijn motto: een gezonde geest in een gezond lichaam en dat tracht ik te
bewaren door drie maal per week mijn loopschoenen aan te trekken en met 2
vriendinnen wat kilometers af te leggen.
Ik kijk er naar uit om jullie beter te leren kennen en samen te werken.

PHILIPPE VAN DEN PLAS
Verantwoordelijk voor het pedagogisch
beleid van het internaat
Ik ben Philippe Van den Plas. In de afgelopen jaren was ik
leerkracht op het Sint-Michielscollege in Brasschaat en op
het Scheppersinstituut in Deurne en Antwerpen. Daarnaast
deed ik als teamverantwoordelijke al ervaring op binnen
Colruyt Group en verdiende ik mijn strepen in een
tennisschool en binnen de wereld van de skireizen. Sinds mei dit jaar ben ik aanwezig
op de campus. Ik startte toen mijn eerste kennismakingen met het team van
opvoeders, de kinderen en de werking van de campus. Vanaf 1 september ben ik nu
helemaal toegewijd aan ons internaat. Ik kan jullie vertellen dat het voor mij, en voor
het hele team en onze gasten, al zeer pittige maanden waren.
Ik probeer naast mijn bezigheden binnen de school graag al eens tijd te vinden om
met sport bezig te zijn. Naast skiën dat ik vooral in de schoolvakanties doe en tennis
in de weekends, ben ik zeer fervent bezig met golf. Ik beoefen deze uitdagende sport
ondertussen 3 jaar en kan eerlijk zeggen dat ik er helemaal door gebeten ben. De
rust in de natuur, de mooie landschappen, de uitdagende techniek, maar vooral de
cultuur en het sociale gebeuren dat op die clubs hangt is fantastisch.
Daarnaast ben ik gek op reizen. Ik kreeg dit van thuis uit absoluut ook mee en
probeer vaak weer eens nieuwe horizonten te verkennen. Een citytrip naar Parijs,
een weekje Zuid-Frankrijk of een uitdagende ontdekking met de scoutsgroep (toen ik
18 was) van Noord-Marokko. Elke reis geeft me een enorme boost aan energie, maar
inspireert me ook om in de keuken aan de slag te gaan. Dat brengt me bij mijn laatste
passie. Koken voor geliefden brengt mij een enorme rust en geeft me heel veel
voldoening.
Vanuit dat alles komt dan ook mijn voorliefde om als gastheer een rol te spelen en
laat dat nu juist de rol zijn die ik als beheerder van het internaat dagelijks mag
opnemen. Ik kijk al enorm uit naar de mooie jaren vol fantastische momenten die
voor ons liggen.

BART LAERENBERGH
Verantwoordelijk voor de logistieke
ondersteuning van de campus
Mijn naam is Bart Laerenbergh. Meer dan 20 jaar geleden
startte ik hier in het tweede leerjaar. In de loop van de
daaropvolgende jaren heb ik vooral lesgegeven in het
tweede, derde en zesde leerjaar, wat mijn favoriete leerjaar
bleek te zijn. Tussenin heb ik een jaar verlof genomen en
ben ik gaan genieten van het prachtige land Brazilië, waar ik meer dan 5.000
Brazilianen, van groot tot klein, heb leren touwtjespringen.
In 2006 ben ik toevallig terecht gekomen op het secretariaat van de school en
uiteindelijk ben ik in 2010 gestart als directeur van de basisschool.
Ik probeer af en toe wat tijd vrij te maken om met de motor op reis te gaan. Als ik
dat dan kan combineren met kamperen en rotsklimmen is het helemaal top. Ik
hou me ook wel graag bezig met fotografie, en ook voor de campus haal ik graag
mijn fototoestel boven.
Naar het schijnt ben ik nogal perfectionistisch, en waarschijnlijk zal dat ook wel zo
zijn, maar dat geef ik niet zo graag toe. Ik heb gewoon graag dat het allemaal juist
is ;-). Verder probeer ik ervoor te zorgen dat mijn deur zo vaak mogelijk open
staat. Ik vind het enorm belangrijk dat mensen kunnen zeggen wanneer ze ergens
mee zitten. Enkel door erover te praten, kan je problemen oplossen.
Mijn concrete verantwoordelijkheid ‘logistieke ondersteuning’ bevat alles
waardoor mijn collega’s en het team van leerkrachten en begeleiders hun
opdracht optimaal kunnen uitvoeren. Eén van mijn opdrachten is financiën:
aankopen, boekhouding, facturatie, … . Ook de infrastructuur wordt door mij
opgevolgd, kleine herstellingen of onderhoud en grote verbouwingen.
Ik kijk al heel erg uit naar de oplevering van ons groot nieuwbouwdossier:
prachtige nieuwe kleuterklassen, een nieuwe boterhamrefter en nieuwe
klaslokalen daarboven!

OMKADERING
Annemie Verschraegen
a.verschraegen@campuskajee.be
Onthaal, administratief medewerker

Ineke De Cock
i.decock@campuskajee.be
Beleidsondersteuner, preventieadviseur, mentor

Bart Laerenbergh
b.laerenbergh@campuskajee.be
ICT-coördinator

ZORGTEAM
Elena Ballardini
e.ballardini@campuskajee.be
Zorgcoördinator

Tine Suykerbuyk
t.suykerbuyk@campuskajee.be
Zorgcoördinator

KLEUTERSCHOOL
Liesbeth Claessens
l.claessens@campuskajee.be
Nijntjesklas (2,5- en 3-jarigen)

Katelijne Verdonck
k.verdonck@campuskajee.be
Kikkerklas (3- en 4-jarigen)

Lut Jansen
l.jansen@campuskajee.be
Plukklas (4- en 5-jarigen)

Mies Tijsmans
m.tijsmans@campuskajee.be
Kabouterklas (4- en 5-jarigen)

Kristin Verbruggen
k.verbruggen@campuskajee.be
Kinderverzorgster

LAGERE SCHOOL
Lien Van Riel
l.vanriel@campuskajee.be

Marc Peeters

1A

m.peeters@campuskajee.be

1B

Ann Geusens

2A

a.geusens@campuskajee.be

Hilde Haverals
h.haverals@campuskajee.be

Betty Depetter
b.depetter@campuskajee.be

Inge Van Camp
i.vancamp@campuskajee.be

2B
2B
MAANDAG

3A

Machteld Ollevier
m.ollevier@campuskajee.be

Elke De Pooter
e.depooter@campuskajee.be

Johan Snellings
j.snellings@campuskajee.be

Inge Robeyns
i.robeyns@campuskajee.be

Tine Suykerbuyk
t.suykerbuyk@campuskajee.be

Kathleen Jansen
k.jansen@campuskajee.be

3B
4A
5A
5B
5B
WO

6A

Nathalie De
Martelaere
n.demartelaere@campuskajee.be

Inne De Wolf
i.dewolf@campuskajee.be

6B
6B

BEWEGINGSOPVOEDING
Jan Vanderhaeghe
j.vanderhaeghe@campuskajee.be
Lagere school

Ilde Weyenberg
i.weyenberg@campuskajee.be
Kleuterschool

BEGELEIDERS BASIS
Cindy Heylen
c.heylen@campuskajee.be
De piraten: eerste leerjaar

Kelsey Van der Beke
k.vanderbeke@campuskajee.be
De ridders: derde en vierde leerjaar

Wannes Totté
w.totte@campuskajee.be
De eskimo’s: derde en vierde leerjaar

Ilke Poppe
i.poppe@campuskajee.be
De indianen: vijfde en zesde leerjaar

Gill Bouton
g.bouton@campuskajee.be
De Vikings: vijfde en zesde leerjaar

Nele Hees
n.hees@campuskajee.be
Vlinder in het lager en secundair

BEGELEIDERS SECUNDAIR
Niki Van Buynderen
n.vanbuynderen@campuskajee.be
secundair

Melissa Heylen
m.heylen@campuskajee.be
secundair

Jens De Backer
j.debacker@campuskajee.be
secundair

Nele Hees
n.hees@campuskajee.be
Vlinder in het lager en secundair

ONDERHOUD EN KEUKEN
Jef Claes

Kristel Mathys

Rita Verberck

Kinga Miklos

Bertrand Menu

Georges Troost

VAKANTIEDAGEN
Hieronder vinden jullie een overzicht van de belangrijkste vakantiedagen van dit
schooljaar.

2 oktober 2020

pedagogische studiedag

5 oktober 2020

facultatieve vrije dag

31 oktober 2020

begin herfstvakantie

19 december 2020

begin kerstvakantie

22 januari 2021

facultatieve verlofdag

25 januari 2021

pedagogische studiedag

13 februari 2021

begin krokusvakantie

3 april 2021

begin paasvakantie

1 mei 2021

Dag van de Arbeid

12 mei 2021

pedagogische studiedag

13 mei 2021

Hemelvaartsdag

14 mei 2021

brugdag

24 mei 2021

pinkstermaandag

RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur (RVB), soms ook wel de inrichtende macht
genoemd, is eindverantwoordelijke voor alle facetten van de
school. De RVB bepaalt de visie en zet de krachtlijnen van het
beleid uit rond het aangeboden onderwijs, de zorg, het
opvoedingsproject. De RVB beheert eveneens het personeel, de
financiën, de infrastructuur, en de investeringen.
Het schoolbestuur delegeert de verantwoordelijkheid voor het
dagelijks beleid aan het beleidsteam dat bestaat uit de drie
campusregisseurs.

De leden
Gunter Lemmens
Patrick De Keulenaer
Cathérine Persoone
Georges Vanoirbeek
David Luyckx
Olivier Lenssens
Karel Batens

Voorzitter
KVO
KVO
vzw Zusters Kindsheid Jesu
Infrastructuur
Financieel
Identiteit en preventie

Contact
Het schoolbestuur kan schriftelijk gecontacteerd worden:
Schoolbestuur VZW Onderwijs Kindsheid Jesu Schoten
Alice Nahonlei 65
2900 Schoten
of via e-mail: schoolbestuur@campuskajee.be

SCHOOLRAAD
In de schoolraad krijgen personeelsleden, ouders en de lokale
gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren. Zij
hebben een adviserende rol.

De lokale gemeenschap
Bob Van Loock, voorzitter
Ivan Dierckx
Pim Galle

De ouders
Babs De Wacker
Elke Schuerwegen
Iris Van Damme

De personeelsleden
Elke De Pooter (4A)
Johan Snellings (5A)
Inne De Wolf (6B)

OUDERRAAD
Wij hebben een heel actieve ouderraad, die ons op alle mogelijke manieren heel
enthousiast ondersteunt. Kijk op de website voor meer informatie.

BESTUUR
Voorzitter en contactpersoon: Babs, mama van Nicola uit 1B, Alec uit 2A
Ondervoorzitter:
Elke, mama van Julie en Lise uit 2A en 2B
Secretaris:
Sophie, mama van Seppe uit 1A
Penningmeester:
An, mama van Floris, Rik en Rosalie uit de nijntjesklas, de
plukklas en 2B

LEDEN
Nora,
Iris,
Liesbeth,
Nick,
Wendy,
Magali,

mama van Yasmine uit 5A en Jonas uit het secundair internaat
mama van Bent uit 5B en Mona uit 6B
mama van Thomas uit 2B en William uit 4A
papa van Luna Lis uit de kabouterklas
mama van Alys uit 3B
mama van Liz uit Kabouterklas

HELPENDE HANDEN
Deze mensen ondersteunen op een heel praktische manier de verschillende
activiteiten van de ouderraad en van de school.

Algemeen e-mailadres: ouderraad@campuskajee.be

WIE CONTACTEER JE?
DIRECTIETEAM
NANCY DUMON
Verantwoordelijk voor het pedagogische beleid van de school
n.dumon@campuskajee.be
03 641 86 72

PHILIPPE VAN DEN PLAS
Verantwoordelijk voor het pedagogische beleid van het internaat
p.vandenplas@campuskajee.be
03 641 86 73

BART LAERENBERGH
Verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning van de campus
b.laerenbergh@campuskajee.be
03 641 86 71

ALGEMENE INFORMATIE - ONTHAAL
ANNEMIE VERSCHRAEGEN
secretariaat@campuskajee.be
03 641 86 70

BEGELEIDERS VERBLIJF

(INTERNAAT TUSSEN 15.30 – 20.30)

LAGER
Cindy
Kelsey
Wannes
Ilke
Gill
Nele

c.heylen@campuskajee.be
k.vanderbeke@campuskajee.be
w.totte@campuskajee.be
i.poppe@campuskajee.be
g.bouton@campuskajee.be
n.hees@campuskajee.be

SECUNDAIR
secundair@campuskajee.be
03 641 86 78

0488 50 84 12

0488 50 72 69

maandag tot 20.00

0488 51 12 54

donderdag tot 20.00

