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nieuwsbrief 3  -  24 september ‘19 
 

 
Beste ouders   
 
De drukke maand september is alweer bijna voorbij. Op school en in de gezinnen is iedereen alweer gewend 
aan de dagelijkse routine. Via de nieuwsbrieven geven we jullie telkens heel wat informatie. Alvast bedankt 
om alle informatie aandachtig te willen lezen! Zoals iedere nieuwsbrief, bevat ook deze in het eerste deel 
mededelingen die voor iedereen nuttig zijn, gevolgd door berichten per niveau (kleuterschool en lagere school 
apart) om ten slotte te eindigen met de meest actuele kalender voor de nabije toekomst.  
Veel leesplezier en bedankt om op de hoogte te blijven van wat leeft op onze school ☺!  
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen → GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 

- woensdag, 25 september: pedagogische studiedag  
- maandag, 7 oktober:  ‘facultatieve vrije dag’ 
- van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november: herfstvakantie 

 
 
 
2. brandveiligheid – evacuatieoefeningen:  
 
Nog voor de herfstvakantie zullen in onze beide deelinstellingen evacuatieoefeningen gehouden worden. De 
kleuters en leerlingen hebben het evacuatiescenario alvast ingeoefend met hun leerkrachten. 
 
 
3. extra vrijwilligers gezocht:  
 
Om onze voor- en naschoolse opvang te kunnen organiseren, kunnen we rekenen op een groep enthousiaste 
vrijwilligers. We zoeken nog extra krachten om deze groep te versterken. Kandidaten mogen zich kenbaar 
maken bij de directeur. Alvast bedankt om deze ‘vacature’ mee te helpen verspreiden!  
 
 
4. Dag van de Ouder – donderdag, 18 oktober 2018:  
 
Omdat we de ouders van onze kinderen enorm waarderen als partner en hen 
daarvoor willen bedanken, zetten we hen op 17 oktober figuurlijk in de 
bloemetjes. 
 
Wordt vervolgd…  Wat er staat te gebeuren, houden we nu nog even geheim 

😊.  
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5. thema-avond ‘Internet en Privacy’ – donderdag, 7 november 2019 – refter lagere school - 19.30 
 
Op donderdag 7 november 2019 om 19.30 biedt onze school i.s.m. Childfocus en de 
Gezinsbond Deurne-Zuid in de refter van onze lagere school voor de (groot-) ouders, broers en 
zussen van onze kleuters en leerlingen (vanaf het vijfde leerjaar) een thema-avond aan over 

online gamen.  IEDEREEN = WELKOM ☺! 
 

Gamen. Favoriet tijdverdrijf van massa's jongeren. Favoriete ergernisbron van massa's 

ouders. Wat maakt het allemaal zo leuk en aanlokkelijk? Wat moet je er zelf van kennen, wat 

zijn de valkuilen en risico's en hoe hou je het binnen de perken? Deze sessie dompelt je 

onder in de wereld van het gamen, geeft uitleg en tips en tilt je moeiteloos van het 

beginnerslevel naar dat van expert.  

 

We werken met getuigenissen  van kinderen/jongeren, ouders en experts. Via 

animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. De 

vorming is interactief opgebouwd met onder meer een quiz en een stellingenspel. Hierbij 

worden er heel wat concrete tips aangereikt.  

 
 
5. voorrangsregeling voor broers en zussen voor inschrijving voor schooljaar 2020 – 2021: 
 

Heb je nog een kindje dat geboren is in 2018, of een ander kind in het gezin dat vanaf volgend 
schooljaar naar onze school wil komen? Noteer dan alvast dat de aanmeldingsperiode voor voorrang voor 
broers en zussen nu al bepaald is: van maandag 27.01.2020 (om 09.30) tot en met vrijdag 07.02.2020 (17.00).  
Volg zeker de media en verdere berichten in onze nieuwsbrieven, zodat je jouw kindje tijdig kan aanmelden en 
gebruik kunt maken van het voorrangsrecht!  
Indien de aanmelding niet gebeurt tijdens deze voorrangsperiode vervalt de voorrang onherroepelijk! 

 
   
7. Besteding beschikbaar lestijdenpakket:  
 
Omdat wij van transparantie houden, vinden we het belangrijk dat wij jullie op de hoogte houden van hoe wij 
het beschikbare lestijdenpakket voor dit schooljaar gebruiken. De berekeningen en gedetailleerd overzicht 
kunnen jullie achter de activiteitenkalender vinden. In geval je hierover extra verduidelijkingen wenst, kan je je 
richten tot de directeur.  
 
 
 

Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. zesjarigenfeest K3:  
 

  
Voor de giraffen en de olifanten van K3 is er wegens praktische redenen een wijziging t.o.v. 
wat via nieuwsbrief 1 van 2 september gemeld werd:  
het zesjarigenfeest zal doorgaan op maandag 22 juni 2020 (start om 19.00 ; deuren open 
om 18.30) i.p.v. op vrijdag 26 juni 2020.  
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Berichten voor de lagere school: 
 
1. niet confessionele zedenleer:  
 
Tot op vandaag heeft de inspectie nog steeds geen leerkracht kunnen aanstellen voor niet-confessionele 
zedenleer… De inspecteur NCZ en het schoolteam vragen om geduld te oefenen… Jullie mogen er 100% op 
rekenen dat alle betrokkenen (= de inspecteur NCZ en de directeur) zeer intens op zoek zijn. Misschien kennen 
jullie zelf mensen die op zijn minst een lerarendiploma (gelijk welk niveau) en enige affiniteit met de 
vrijzinnigheid hebben. Deze kandidaten mogen de directeur zo vlug mogelijk contacteren, zodat zij in contact 
kunnen gebracht worden met de inspecteur NCZ. Er is een zeer groot tekort aan leerkrachten in het algemeen 
en aan leerkrachten ‘levensbeschouwelijke vakken’ in het bijzonder. De vacature staat al lang op de VDAB-site 
en wordt herhaaldelijk rondgestuurd naar iedereen die enigszins interesse zou kunnen hebben. Via diverse 
netwerken worden mensen aangesproken en gecontacteerd… Tot onze grote spijt is er momenteel GEEN 
leerkracht te vinden. Alle hulp bij het zoeken is méér dan welkom...  
 
 
2. voorkomen en oplossen van conflicten met de… ‘Tips van de kikkers’:  
 
Alle kinderen van de lagere school kregen tijdens de eerste week van 
september lessen in ‘sociale vaardigheden’ om problemen en conflicten 
te voorkomen en – indien ze toch voorkomen – op een correcte manier 
op te lossen. A.h.v. rollenspelletjes oefenden de leerlingen de 
verschillende ‘tips van de kikkers’ in de praktijk toe te passen (zie ook 
‘schoolspecifieke afspraken’ p. 41). 
 
Wanneer er zich toch conflicten voordoen, zullen alle leerkrachten, 
vrijwilligers, zorgcoördinator, directeur… in overleg gaan met de 
leerlingen om hen de reden van het conflict te laten inzien. Tijdens dit 
gesprek laten we de leerlingen zelf verwoorden welke gedragingen en 
reacties in de toekomst de voorkeur krijgen om herhaling te voorkomen.  
 
Misschien een idee om de tips van de kikkers thuis ook toe te passen 
om conflicten te voorkomen en op te lossen? 
 
 
Vriendelijke groeten, Dirk De Backer, Directeur 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 woensdag 25/09/2019 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (geen opvang) 

* 
donderdag 26/09/2019 LS - scholenveldloop (ganse dag - volgens planning) 

L5A - sport (outdoor)   

 vrijdag 27/09/2019 L5 – zwemmen + L5B - sport (indoor) 

 
maandag  
t/m vrijdag  

30/09 t/m 
04/10/2019 

L4 - bosklassen (Het Veen - Brecht) 
 

* maandag 30/09/2019 L2A + L3A - project 'Kunstkuren' 

 donderdag 3/10/2019 L6 - sport (outdoor) 

 
vrijdag 4/10/2019 Dag van de Leerkracht 

L2+L3+ L5 – zwemmen + L5A - sport (indoor) 
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 maandag 7/01/2019 FACULTATIEVE VRIJE DAG 

 
woensdag  
t/m vrijdag  

9/10 t/m 
11/10/2019 

L3 - natuurklassen (Hoge Rielen - Kasterlee) 
 

 dinsdag 8/10/2019 start 'Maat op Straat' - verkeerscampagne (t/m 25/10/2019) 

 donderdag 10/10/2019 L5B - sport (outdoor) 

 vrijdag 11/10/2019 K3B + L2 – zwemmen + L6 - sport (indoor) 

 donderdag 17/10/2019 Dag van de Ouder 
L5A - sport (outdoor) 

 vrijdag 18/10/2019 L2+L3+L4 – zwemmen + L5B - sport (indoor) 
oudervereniging - 'Filmavond + oudercafé' (LS - 19.00) 

 maandag 21/10/2019 K3A - zwemmen 
L1A+B - Theatergarage - voorstelling 'STIP' 

 donderdag 24/10/2019 L6 - sport (outdoor) 

 vrijdag 25/10/2019 einde 'Maat op Straat' - verkeerscampagne (vanaf 07/10/2019) 
K3B+L2+L3 – zwemmen + L5A - sport (indoor) 
‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 

 maandag t/m 
zondag 

28/10/2019 
t/m 03/11/19 

HERFSTVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

* maandag 4/11/2019 Ki - instapdatum (ten laatste geb. 04/05/17) 
K3A - zwemmen 
L2A + L3B - project 'Kunstkuren' 

* dinsdag 5/11/2019 K3A - bezoek aan het MAS 

* donderdag 7/11/2019 K3B - bezoek aan het MAS 
L5B - sport (outdoor) 
thema-avond 'Cyber gamen' - i.s.m. Childfocus (19.30 - refter LS) 

* vrijdag 8/11/2019 K3B+L2+L3 – zwemmen + L6 - sport (indoor) 
LS - uitdelen herfstrapport 

* maandag 11/11/2019 WAPENSTILSTAND (geen school, geen opvang) 

* dinsdag 12/11/2019 L4A + L4B - project 'Kunstkuren' 

* donderdag 14/11/2019 L5A - sport (outdoor) 
LS - (verplicht) oudercontact na herfstrapport (16.00 - einde) 

* vrijdag 15/11/2019 K1+K2 - voorstelling 'Op visite' (op school) 
L2+L3+L4A+B – zwemmen + L5B - sport (indoor) 

* maandag 18/11/2019 K3A - zwemmen 
L2B + L3B - project 'Kunstkuren' 

* dinsdag 19/11/2019 L4A + L4B - project 'Kunstkuren' 

* woensdag 20/11/2019 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (geen opvang) 

* donderdag 21/11/2019 L5A + L5B - project 'Kunstkuren' 
L6 - sport (outdoor) 

* vrijdag 22/11/2019 K3B+L2+L3 - zwemmen + L5A - sport (indoor) 
oudervereniging - 'herfstwandeling' (KS - 18.00) 

* maandag 25/11/2019 L2B + L3B - project 'Kunstkuren' 

* dinsdag 26/11/2019 L4A + L4B - project 'Kunstkuren' 

* donderdag 28/11/2019 L1A + L5A - project 'Kunstkuren' + L5B - sport (outdoor) 

* vrijdag 29/11/2019 L1B - project 'Kunstkuren' 
L2+L3+L4A+B – zwemmen + L6 - sport (indoor) 
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Berekening en besteding beschikbare lestijden schooljaar 2019-2020: 

Aantal kleuters en leerlingen op 01/02/2019 + extra gekregen en verworven middelen:     
 

- kleuterschool: 131 (= 169 u reguliere lestijden + 11 u lestijden SES* = 180 lestijden) 

- lagere school: 237 (= 298 u reguliere lestijden + 32 u lestijden SES* = 330 lestijden) 

- hertelling 01/10/2019 (onder voorbehoud): 19 lestijden 

➔ totaal aantal beschikbare lestijden: 529 u 

+ aanvangsbegeleiding (= begeleiding voor startende en tijdelijke leerkrachten) : 4 lestijden 

+ kinderverzorging, ondersteuning voor de kleinste kleuters: 9u/week 

 
Besteding van de beschikbare lestijden: 
 

- kleuterschool: 

o organisatie klassen:  6 klassen X 24u  = 144 u 

o kleuterturnen:    6 klassen X 2u  = 12 u 

o zwemmen:   2u 

o zorg:    22 u 

➔ totaal = 180 u  

 

- lagere school (zie ook PS – LS 1): 

o organisatie klassen:  11 klassen x 24u = 264u  
 

o lichamelijke opvoeding, sport en zwemmen (30 u):   
▪ 11 klassen X 2u = 22 u 
▪ Sport en zwemmen = 4 u (L5 en L6 hebben op drie weken 2x2u extra sport) 
▪ zwemmen: 4u 

 
o zorg:    47u 

o beleidsondersteunende taken: 4u 
o aanvangsbegeleiding:  4u 

  
➔ totaal = 349 u 

 
* SES = ondersteuning van lln. met extra noden 

 
P.S. – LS1: De lestijden voor niet-confessionele zedenleer en de verschillende godsdiensten komen niet uit het reguliere 
lestijdenpakket, maar worden toegekend volgens tabellen van het ministerie (het aantal leerlingen van de meest gevolgde keuze, 
bepaalt het aantal lestijden). Dit lestijdenpakket wordt bepaald volgens de situatie op 1 februari van het voorgaande schooljaar en 
levert ons dit schooljaar 6 cursussen op (iedere cursus bedraagt 2 lestijden per lesgroep). Ieder leerjaar heeft apart les voor de 
levensbeschouwelijke vakken samen. Voor Niet-Confessionele Zedenleer (NCZ) hebben we zelfs recht op 14u, waardoor het de 
bedoeling is om L1 te splitsen in twee groepen (zie ook hoger: vanaf het moment dat we hiervoor een leerkracht hebben gevonden). 
 
P.S. – LS 2: Op 1 oktober zullen we vermoedelijk 19 lln. extra hebben t.o.v. onze teldatum van 01.02.2019. D.w.z. dat we theoretisch 
vanaf 1 oktober 19 extra lestijden mogen inrichten. Hiermee werd al rekening gehouden bij het samenstellen van ons lestijdenpakket 
voor dit schooljaar, want 16u daarvan werden al van bij de start van het schooljaar ingericht.  
 


