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Lokeren, 1/09/2022 

 

Beste, 
 

 

We deden vorig jaar een bevraging of er interesse was naar opvang op evaluatiedagen 

en woensdagnamiddag in samenwerking met Emiliani. Wij gaan hier dit schooljaar mee 

van start. Emiliani kan opvang organiseren op onze school via rechtstreeks toegankelijke 

hulp (RTH) of PAB. Er zijn nog enkele wijzigingen t.o.v. de info die hier vorig jaar rond mee 

ging.  
 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Elke leerling die nog geen gebruik maakt van een VAPH-dienst heeft jaarlijks recht op 8 

RTH-punten. Dit geldt dus enkel voor leerlingen die niet verblijven binnen een VAPH-

voorziening of andere ondersteuning krijgen vanuit een VAPH-voorziening. Met deze 8 

punten kan hulp aangevraagd worden bij een erkende zorgaanbieder zoals Emiliani. 

Hiervoor moet geen aanvraag gedaan worden bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap).  Voor een halve dag opvang gaan 0.0435 punten naar 

Emiliani en voor een volledige dag 0.087 punten. Mensen die over een PAB beschikken 

kunnen ook gebruik maken van de opvang via hun PAB.  

 

Daarnaast wordt een financiële tussenkomst van 1 euro per begonnen uur gevraagd. Dit 

bedrag gaat naar de school voor gebruik lokalen, materiaal, water/koffie/thee. Komt je 

zoon/dochter een volledige evaluatiedag dan komt dit op 8 euro/ dag. Wens je hem/haar 

bijvoorbeeld na 3 uur op te halen dan kost dit 3 euro. Op evaluatiedagen kunnen de 

leerlingen gebruik maken van het gemeenschappelijk busvervoer net zoals op andere 

schooldagen (behalve op 03/02/2022). Bij deze brief vindt u een lijst met de vrije dagen. In 

vet zijn de data aangeduid waarop Emiliani opvang kan voorzien binnen onze school. De 

opvang op woensdagnamiddag gaat wekelijks door op schooldagen vanaf 14/09/22.  

 

Zowel voor de leerlingen van Daknam als Lokeren gaat de opvang door in onze vestiging 

te Lokeren: Molenstraat 38, 9160 Lokeren. 

 

Wie gebruik wil maken van 1 of meerdere dagen opvang of meer info wenst, neemt 

contact op met Marieke Heyse van de school via 09/348 37 96 of via opvang@emiliani.be. 

We vragen om steeds ten laatste de 25sten van elke maand door te geven op welke 

woensdagen/evaluatiedagen u de volgende maand opvang nodig heeft. Indien u 

opvang wenst in september, vragen we op dit een week voor het opvangmoment door te 

geven.        

 
 

 

Vriendelijke groeten 

Jan De Wilde  

Directie 

 



 
 

 

Overzicht evaluatiedagen 

 

In vet vindt u de dagen waarop opvang wordt voorzien. Opvang op woensdag gaat elke 

woensdagnamiddag door behalve op vakantiedagen.  

 

Woensdag  07/09/’22  Evaluatiedag 

Woensdag  28/09/’22 Evaluatiedag  

Vrijdag   07/10/’22 Pedagogische studiedag  

Maandag  10/10/’22 Facultatieve verlofdag  

Vrijdag  14/10/’22 Evaluatiedag  

Maandag  31/10/’22 t/m vrijdag 04/11/’22  Herfstvakantie  

Vrijdag  11/11/’22  Wapenstilstand 

Donderdag 17/11/’22 Evaluatiedag 

Maandag  26/12/’22 t/m vrijdag 06/01/’23   Kerstvakantie  

Dinsdag  17/01/’23  Evaluatiedag 

Maandag  20/02/’23 t/m vrijdag 24/02/’23 Krokusvakantie  

Vrijdag   03/02/’23 Facultatieve verlofdag: GEEN busvervoer, ouders moeten zelf 

              vervoer naar school voorzien 

Maandag  13/03/’23  Evaluatiedag  

Maandag  03/04/’23 t/m vrijdag 14/04/’23 Paasvakantie  

Maandag 01/05/’23 Dag van de Arbeid 

Donderdag  04/05/’23 Evaluatiedag  

Donderdag   18/05/’23   Wettelijke Feestdag O.L.H. Hemelvaart  

Vrijdag  19/05/’23 Brugdag  

Maandag  29/05/’23  Wettelijke Feestdag Pinkstermaandag  

Vrijdag  02/06/’23 Evaluatiedag  

Vrijdag   30/06/’23 Laatste schooldag tot 12u 

 
 


