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Als het zomert... 

De zomer smaakt lekker, schenkt zalig genot. 

De zomervakantie biedt tal van mogelijkheden. 

Idyllische stranden en baaien, azuurblauwe zeeën,  

imposante bergketens, eindeloze vergezichten,  

betoverende zonsondergangen.                                    

Kabbelende bergbeekjes,  de ruisende branding, 

het gefluister van de wind in de bomen,                 

de stilte ver weg van alle drukte.  

Een frisse duik in het water, de streling van een 

zeebries,  de gloed van de zon, ochtenddauw op je 

blote voeten.  

De geur van het bos, welriekende jasmijn, kamper-

foelie en rozen, geurwolken van tijm en rozema-

rijn.   

Een fris wijntje op een terras, barbecues,  frisse 

zomerse slaatjes, smaakvolle exotische gerechtjes.  

Niets moeten doen om veel te kunnen doen,  ook 

dat is vakantie.  Laten we in de vakantie dus onze 

agenda openstaan, en de dagen invullen door wat 

we door al dat ‘moeten’, niet hebben kunnen 

doen.  

De vakantie geeft ons tijd om samen de zintuigen 

te verwennen, om meer aandacht te hebben  voor 

mensen in onze nabijheid, om meer zorg te dragen 

voor elkaar. Ook dat laadt de batterijen weer op.  

 

Geniet ervan! 

Beste ouders, 

Het voorbije schooljaar stond in het teken van 

ons jaarthema ‘Droom GELUK’. 

Bij het einde van het schooljaar wil ik in naam van 

het schoolteam en het schoolbestuur dankjewel 

zeggen voor de vele fijne momenten doorheen 

het schooljaar. Wij mochten met jullie kinderen 

op weg gaan, dromen en zoeken naar wat hen 

gelukkig kan maken. We vonden het geluk dan 

ook in de klassen bij vele activiteiten!                  

Volgend schooljaar willen we ons ‘Droom GELUK-

verhaal verder zetten met het jaarthema ‘Droom 

GELUK 2.0’. Vijf andere geluksvogels zullen ons 

dan opnieuw vergezellen. 

Het was gedurende het schooljaar een genoegen 

jullie allen te mogen ontmoeten bij de verschil-

lende schoolactiviteiten. Dankjewel hiervoor! 

Ik wil de talrijke ouders danken die steeds bereid 

waren een handje toe te steken als leesouder of 

als begeleider bij sportactiviteiten en uitstappen. 

Aan de leden van het oudercomité en de school-

raad richt ik ook graag een dankwoordje voor de 

onaflatende bereidwilligheid. Ik mag dan ook te-

recht zeggen: het is fantastisch met jullie te kun-

nen samenwerken! 

Ik wens jullie allen een fijne vakantie toe en tot 

volgend schooljaar! En aan onze ‘afstudeerders’, 

het beste voor de toekomst! 

Directeur Tamara  



Resultaten tevredenheidsenquête 

De tevredenheidsenquête werd door ongeveer 60% van de ouders van de gezinsoudsten ingevuld. 

Ik wil die mensen danken die de tijd namen om de bevraging te doorlopen en in te vullen. 

Hieronder kunnen jullie de resultaten met feedback vanuit de school vinden. 

 Ouders en kinderen voelen zich welkom op school - en kunnen op school terecht met hun vragen:  
96,5% 

 De schoolbrochure is duidelijk: 91% 

 Het opvoedingsproject geeft weer waarvoor de school staat: 80%   

 De identiteit van de school is voelbaar. 73,5%                                                                                                
Op de algemene infoavond van 5 en 9 september zal het vernieuwde opvoedingsproject toegelicht 
worden. Wij willen ons naar ouders en lokale gemeenschap toe als katholieke dialoogschool verder 
blijven profileren. 

 Tevredenheid over wat kinderen leren op school: 95,5% 

 Aan leren leren wordt voldoende aandacht besteed: 68,2% 

 Sociale vaardigheden krijgen voldoende aandacht: 84,5%                                                                       

Volgend schooljaar verkennen we binnen het nieuwe leerplan ZILL! de persoonsgebonden doelen. 

Sociale vaardigheden (socio-emotionele ontwikkeling), het anti-pestbeleid en leren leren (zin voor   

initiatief en verantwoordelijkheid) zullen dan extra in de kijker staan. 

 Er wordt voldoende rekening gehouden met de talenten/ het tempo van de kinderen: 84% 

 De school differentieert voldoende naar zwakkere/sterkere leerlingen toe: 51,5% met daarbij 34% 

zonder oordeel. 

 De kinderen worden positief aangemoedigd: 87,2% 

 ICT en media worden voldoende geïntegreerd aangeboden: 67,3%                                                          
De voorbije 2 schooljaren is het ICT-park uitgebreid met 5 digitale borden, 25 laptops, 3 i-pads. Ook 
volgend schooljaar komt er nog 1 interactief bord bij. We blijven verder inzetten om verscheidene 
media als middel in te zetten en het leren voor de kinderen boeiender te maken met computatio-
neel denken.  

 Tevredenheid over het aanbod Frans—leeftijd waarop het aanbod start en de inhoud: 55,5% met 
daarbij 24,5% geen oordeel                                                                                                                                 
Wij starten in de 1e kleuterklas met Franse taalinitiatie en bouwen dit verder op doorheen de kleu-
terschool tot het 4e leerjaar. Daarna vangt het ‘formele’ aanbod Frans aan. Het accent ligt voorna-
melijk op communatieve vaardigheden. Met de secundaire scholen is er geregeld overleg over de 
doorstroming vanuit de basisschool. Tot hiertoe ontvingen we hierover positieve klanken.                    
Vanuit de deelname aan de Inter Diocesane Proeven voor Frans dit schooljaar blijkt dat we ruim  
boven de gemiddelde score zitten van Vlaanderen en de referentiegroep. 

 De school heeft voldoende aandacht voor sport en beweging: 88,2% 

 Goede en regelmatige informatie krijgen over de ontwikkeling van de kinderen: 85,5% 

 De school treedt pro-actief op als kinderen problemen hebben: 48,2% met daarbij 26,4% geen oor-

deel 

 De school betrekt het CLB bij problemen: 40% met daarbij 53,6% geen oordeel 

 Tevredenheid over het aantal rapporten: 76,36% met daarbij 21,8% geen oordeel 

 Er is een goed contact tussen leerkrachten en leerlingen: 97,2% 



 Er is een goed contact tussen ouders onderling: 80,6% met daarbij 10% geen oordeel 

 Betrokkenheid bij de werking van de school: 73,2% met daarbij 14% geen oordeel                                    

Bij aanvang van volgend schooljaar bevragen we aan ouders/grootouders bij welke activiteiten ze  

een handje willen toesteken. 

 De kinderen gaan graag naar school: 94,5% 

 Tevredenheid over de oudercontacten (frequentie, periode, …): 91,7% 

 De leerkrachten zijn bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar: 94,4% 

 De leerkrachten staan open voor vragen en bedenkingen: 89,8% 

 De directeur is gemakkelijk bereikbaar en aanspreekbaar: 81,5% met daarbij 11% geen oordeel 

 De directeur staat open voor vragen en bedenkingen van ouders: 64% met daarbij 23% geen oor-

deel                                                                                                                                                                              

Als ouders vragen hebben, dan kunnen ze steeds bij de directeur terecht voor een luisterend oor, 

een gesprek, … Samen bekijken we hoe kan tegemoet gekomen worden aan vragen, bedenkingen 

die aansluiten bij de schoolvisie. Er kan  echter niet steeds ingegaan worden op alle vragen. 

 De kinderen kennen de afspraken die op school gelden: 95,4% 

 Als ik met een probleem kom, doet de school er wat aan: 67,6% met daarbij 22,2% geen oordeel 

 Indien we vanuit de school een probleem direct kunnen verhelpen, dan zullen we dit ook doen. Als 
 het niet mogelijk is onmiddellijk in te grijpen, dan worden feedback, ideeën en/of suggesties mee-
 genomen tot een passende gelegenheid.  

 Op tijd verwittigd worden over wat de kinderen moeten meebrengen: 87% 

 De e-mailcommunicatie vanuit de school is duidelijk en goed: 93,5% 

 Regelmatig een kijkje nemen op de schoolwebsite: 67,6% met daarbij 7,4% geen oordeel 

 De schoolwebsite is een goede informatiebron: 69,5% met daarbij 13,9% geen oordeel 

 Wij  trachten op de schoolwebsite regelmatig foto’s te plaatsen van activiteiten.  Info over aan-
 komende activiteiten is volgend schooljaar in de schoolinfo terug te vinden en te raadplegen op de
 kalender op de website. In aanloop van het nieuwe schooljaar wordt  de aanwezige info nagezien  
 en geüpdatet. 

 De school aanbevelen aan andere ouders: 88% met daarbij 6,5% geen oordeel 

 Tevredenheid over de hygiëne op school: 63% met daarbij 12% geen oordeel 

 De toiletten op de kleuterschool en lagere school worden dagelijks gepoetst. Ook de klassen krijgen 
 een wekelijkse poetsbeurt.                                                                                                                               
 Tijdens de zomervakantie krijgen de meisjestoiletten op de lagere school een opfrisbeurt. 

 Tevredenheid over de netheid op school: 83,3% 

 Er is voldoende sportinfrastructuur op school: 51,9% met daarbij 8,3% geen oordeel 

 Er is voldoende bewegingsruimte op school: 57,4%                                                                                      

Wij beschikken op school over een eigen turnzaal. Wij kunnen op school  een mooi  sportaanbod 

voorzien en combineren dit met de sportweken en sportdagen. Tijdens de zomervakantie wordt 

één container opgehaald waardoor ruimte vrijkomt op de speelplaats. Ondertussen is er een voor-

ontwerp voor de herinrichting van de speelplaats op de lagere school waarbij voldoende bewe-



 gingsruimte is opgenomen. 

 De school neemt voldoende initiatief om de school veilig te maken: 83,3% met daarbij 6,5% geen 

oordeel                                                                                                                                                                       

Er zijn de voorbije 3 schooljaren al heel wat initiatieven genomen en dit wordt verder opgevolgd. 

 De schoolomgeving is verkeersveilig: 54,6%                                                                                                     
Waar we kunnen trachten we met het schoolteam ons steentje bij te dragen. De inrichting van de 
schoolomgeving zal echter ruimer moeten bekeken worden. Vanuit de school zullen we aan de be-
voegde instanties suggesties doorgeven die de veiligheid bevorderen. 

 In de schoolomgeving zijn er voldoende parkeerplaatsen. We vragen vanuit de school dat deze ook 
 maximaal gebruikt worden  en de kinderen een eindje te voet te laten stappen. 

 Er is voldoende toezicht op de speelplaats: 57,4% met daarbij 24% geen oordeel                                 

Bij elke speeltijd zijn 2 leerkrachten aanwezig. Tijdens de middagpauze  wordt toezicht gedaan door 

moekes en leerkrachten. 

 De klaslokalen zijn aangenaam en kindvriendelijk: 78,7% 

 We maakten een start met de renovatie van de kleuterklassen. Het renovatietraject zetten we vol-

 gend schooljaar verder. Wij blijven jullie verder informeren over de projecten die voorzien worden. 

 Tevredenheid over de inrichting van de refter: 47,2% met daarbij 26% geen oordeel 

 Tevredenheid over de infrastructuur op de speelplaats: 52,8%                                                                         

Er is reeds een voorontwerp voor de heraanleg van de speelplaats op de lagere school.  Volgend 

schooljaar  maken we de aanlegfasen concreet. We wensen de werken aan te vangen in de zomer-

vakantie van 2020. 

 De kinderen eten graag op school: 76% 

 De kwaliteit van de warme maaltijden is goed: 34,3% met daarbij 52,8% geen oordeel 

 Wij werken samen met Hanssens Catering en wisselen regelmatig de bevindingen uit  naar voldoen
 de variatie in de samenstelling van de menu’s. Onze feedback aan het cateringbedrijf volgen we 
 kort op. 

 Voldoende geïnformeerd worden over de (meerdaagse) uitstappen: 90% met daarbij 8% geen oor-

deel 

 Tevredenheid over het aanbod van de activiteiten: 86,1% met daarbij 5,8% geen oordeel 

 Tevredenheid over de kostprijs van de activiteiten: 90,7% 

 Beste ouders, 

 Als schoolteam hebben we de resultaten van de bevraging onder de loep genomen. 

 We zijn blij met de feedback die we ontvangen hebben. 

 Het deed het schoolteam deugd om de vele pluimen die we kregen te kunnen lezen. Daarnaast 

 gaven jullie ook aandachtspunten (werkpunten) mee. We gaan daar alvast mee aan de slag. 

 Bij het doornemen van het vernieuwde opvoedingsproject gaven de leden van het oudercomité aan 

 om bij voorkeur de tevredenheidsbevraging om de 3 jaar te organiseren. 

 Wij voorzien dus in schooljaar 2021-2022 een nieuwe bevraging. 



Terugblik op een zeer geslaagd schoolfeest met als primeur ons schoollied 

In naam van het schoolbestuur en het schoolteam wil ik ieder nog eens bedanken voor de aanwezigheid 

op ons schoolfeest. Een talrijk publiek, zéér mooi weer, een gezellige sfeer en dit zowel op zaterdag als 

zondag. Het was een echt succes! Noteer alvast 6 en 7 juni 2020 voor de volgende editie! 

 

 

 

 

Activiteiten oudercomité 2019-2020 

 

Kijkvoormiddagen—wenmomenten voor peuters 

Op vrijdag 30 augustus zijn de peuters die starten op 2 september en op 4 november welkom in de Bijt-
jesklas voor een wenmoment. Juf Christine en juf Anneke stellen van 15.30u. tot 17u. de klas open. 

Als er vragen zijn over het verloop van die eerste schooldag, de verwachtingen van ouders, … aarzel dan 
niet om ons te contacteren via mail, telefonisch of een bezoekje aan de school. 

Andere kijkvoormiddagen: 

Zaterdag 30 november 2019  kleuterschool 

Zaterdag 15 februari 2020  kleuterschool 

Zaterdag  25 april 2020   kleuterschool—infovoormiddag 1e leerjaar 

Op elke kijkvoormiddag bieden we eveneens de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de lagere 
school. 

Teaminfo schooljaar 2019-2020 

Op basis van de toegekende lestijden wordt verder werk gemaakt van de schoolorganisatie voor het ko-

mende schooljaar. Dit kan binnen het schoolteam wijzigingen met zich voortbrengen. Voor volgend 

schooljaar zijn er op onze school dan ook enige wijzigingen. We geven jullie een overzicht van het school-

team  dat start op 2 september, indien er zich geen wijzigingen meer voordoen. 

K1A Bijtjesklas  Juf Christine     L1A Juf Brigitte - L1B Juf Sara 

K1B Beertjesklas  Juf Ann      L2    Mr. Wim, Juf Laurien 

K2 Dolfijnenklas  Juf Brigitte—juf Els    L3    Juf Sonja, Juf Laurien 

K3 Vlinderklas   Juf Christelle     L4A Juf Jolien - L4B Mr. Maarten 

Kinderverzorgster Juf Anneke      L5A Juf Mieke - L5B Juf Michèle 

Zorgjuf –bewegingsopvoeding kleuterschool Juf Els  L6A Juf Ann, Juf Laurien -  L6B Juf Tessa 

Zorgcoördinator  Juf Elisa      ICT-coördinator Mr. Bram 

Zorgjuf lagere school juf Thaïs 

Bewegingsopvoeding Juf Rita      Secretariaat Karine — Ann 

Afterschool Café : VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2019 

Koekenverkoop : WOENSDAG 27 NOVEMBER 2019 

Familiequiz : VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020 

Ontbijt : ZONDAG 22 MAART 2020 

BBQ : ZATERDAG 6 JUNI 2020 



Graag al in de agenda noteren: reeds gekende data voor  2019-2020— update 

Lokale verlofdagen    dinsdag  17 september 2019 

       vrijdag 7 februari 2020 

Pedagogische studiedagen   woensdag 16 oktober 2019 

       woensdag 13 november 2019 

       vrijdag 31 januari 2020 

Vrijaf op       maandag 11 november 2019 

       vrijdag 1 mei 2020 

       donderdag 21 mei 2020—O.L.H.-Hemelvaart 

       vrijdag 22 mei 2020—brugdag 

       maandag 1 juni 2020—Pinkstermaandag 

Eetfestijn      zondag  13 oktober 2019 

Grootoudervoormiddag kleuterschool maandag 25 en dinsdag 26 november 2019 

Kunstproject     van maandag 2 maart tot vrijdag 13 maart 2020 

       We sluiten het project af met een kunstveiling op 13 maart. 

Schoolfeest     zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020 

 

De activiteiten nemen we volgend schooljaar opnieuw op in de maandelijkse schoolinfo. 

Ook op de kalender van de schoolwebsite zal alles terug te vinden zijn. 

Familienieuws 

Geboorte 

Eléonore, zusje van Balthasar uit de Bijtjesklas 

Wij heten Eléonore van harte welkom en feliciteren de familie met dit wondere gebeuren. 

 

Overlijden 

Dhr. Julien Van den Bergh, grootvader van Adriaan (6LB), Cézanne (Dolfijnenklas) en 

Cézard (Bijtjesklas) 

Aan de familie van de overledene willen we onze christelijke deelneming betuigen en wensen hen veel 

sterkte toe bij het heengaan van hun dierbaar familielid. 

Start schooljaar 2019-2020 

Vanaf vrijdagmiddag 5 juli gaat de school in vakantiemodus. Op maandag 19 augustus herstarten we en 

kan u vanaf 9u. op school terecht.                                                                                                                              

In de week van 26 augustus zal er digitaal info verstuurd worden over de start van het nieuwe schooljaar. 

Indien er tussentijds mailadressen wijzigen, aarzel dan niet deze tijdens de vakantie door te geven. 


