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6.

Bijlage : Werking schooljaar 2020-2021

Toevoegingen of wijzigingen in de brochure worden via deze aanvulling doorgegeven aan ouders. De school heeft het
recht om de inhoud van de brochure ten allen tijde te wijzigen, conform de regelgeving van de minister.
Gelieve deze bladzijden te bewaren en toe te voegen aan uw brochure.
U vindt de laatste versie ook op de website van de school: www.wereldwijzer.be

6.1. Oudervereniging: doel, samenstelling, actieve leden op 30.06.2014: zie website
Rolverdeling in het bestuur van de oudervereniging:
Voorzitster:
An Van Uytven
Ondervoorzitster:
Isabel Custers
Penningmeester:
Marleen Vandebroek
Secretaris:
Marijke Poel
Belangrijke data:
• 03/12/2020: Sinterklaasfeest op school
• 17/01/2021: kinderfuif: Winterwonderland
• 31/01/2021: mosselfeest in de Griffel (onder voorbehoud)
• 12/03/2021: kienen
• 02/04/2021: boekenbeurs
• 08/05/2021: schoolfeest (onder voorbehoud)
Bereikbaarheid:
Je kan iedereen van het oudercomité persoonlijk aanspreken met vragen of opmerkingen. Deze zullen dan,
indien nodig, op een vergadering voorgelegd worden.
Iedereen is ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen of te komen luisteren, mee brainstormen op
één van de vergaderingen.
U kan de oudervereniging volgen op facebook: Oudervereniging VBS Wereldwijzer-Hulst

6.2. Verdeling van de klassen en lijst van de leerkrachten
Leerkrachten van de kleuterschool
IKA

2,5 j

Ellen Haenraets
Op woensdag- en vrijdagmorgen wordt de klas opgevangen door Carolien Peeters

1KA

3j

Patricia Bens

2KA

3-4 j

Ariane Corvers
Op maandag NM en vrijdag NM wordt de klas opgevangen door Mieke Scheelen

3KA

4-5 j

Nicky Nys
Wordt op donderdag vanaf 10.00 uur vervangen door Mieke Scheelen

3KB

4-5 j

Greet Geens
Wordt op dinsdag NM en vrijdag NM vervangen door Carolien Peeters
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Denk er aan:
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden in de loop van het schooljaar op basis van een gewijzigde
instroom. (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum of in geval van een klasgroep met diverse
problemen). Er worden meestal gemengde groepen georganiseerd, dit zijn graadklassen. Dit is heel normaal.
Kinderen vorderen in deze groepen op hun eigen niveau. U hoeft zich als ouder geen zorgen te maken. Meer
uitleg krijgt u op de informatieavond in september.
Kinderverzorgster:
Anja Duts

Leerkracht lichamelijke opvoeding:
Mieke Scheelen

Leergroepverantwoordelijken
Anne Reynders
Mieke Donné
Ondersteuners kleuterschool
Mieke Donné
Carolien Peeters
Mieke Scheelen

Leerkrachten van de lagere school
1A
1B

Inge Duijsters
Martine Vanderheyden
Wordt op dinsdag NM en donderdagmorgen vervangen door Frone Dhont

2A
2B

Annelies Schepers
Joke Peeters

3A
3B

Leen Verbeeck
Leen Laureys
Wordt op maandag NM, donderdag NM en vrijdag vervangen door Chloë Wouters

4A
4B
4C

Kristof Briers
Marina Boons
Brenda Gielen

5A
5B

Kristel Renders
Anke Clerix

6A

Anne Vandebroek
Wordt op woensdag en maandag morgen vervangen door Chloë Wouters

6B

Lotte Belen

Leergroepverantwoordelijken
Gwenda Moonen voor het 2de en 3de leerjaar
Ellen Liberloo
voor 4de, 5de en 6de leerjaar
Mieke Donné
voor het 1ste leerjaar
Ondersteuners lagere school
Atia Choudry
Frone Dhont
Leerkracht lichamelijke opvoeding
Karolien Pastuer
Kristof Peeters (zwemmen)
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ICT-verantwoordelijke en interne veiligheidsadviseur
Sara Swankaert
Secretariaat
Arlette Reusen: wordt vanaf 1 november vervangen door Hanne Vander Meer
Marian Wouters
Heel uitzonderlijk zullen de klasgroepen van de kinderen die naar de 3de graad gaan dit schooljaar niet
gemengd worden. Op die manier moeten kinderen zich niet aanpassen en niet wennen aan een nieuwe
klasgroep en kan de leerkracht direct aan de slag met hun groep op het niveau waar kinderen vorige schooljaar
o.w.v. de coronacrisis zijn geland. Alle andere leerjaren worden wel gemixt.

Ontvangst ouders op 1 september:

o.w.v. de covid – 19 veiligheidsmaatregelen mogen we geen groepen mensen in de school toegelaten. Er zal
dus ook geen ontvangst met koffie of iets fris zijn op 1 september. We rekenen op uw begrip.

Overheidsinformatie over onderwijs:

Hoe zit het nu weer juist met… inschrijvingsrecht, studiekeuze, een diploma op latere leeftijd? Alle
overheidsinformatie over onderwijs vind je op één plaats: onderwijs.vlaanderen.be

6.3. Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2020-2021
De lessen hervatten:
op dinsdag 1 september 2020.
1ste trimester
Lokale verlofdag:
Pedagogische studiedag:
Herfstvakantie:
Wapenstilstand:
Pedagogische studiedag:
Kerstvakantie:

maandag 28 september 2020
maandag 19 oktober 2020
vanaf zaterdag 31 oktober 2020 tot en met zondag 8 november 2020
woensdag 11 november 2020
woensdag 2 december 2020
vanaf zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

2de trimester
Krokusvakantie:
Pedagogische studiedag:
Paasvakantie:

vanaf maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021
vrijdag 5 maart 2021
vanaf zaterdag 3 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

3de trimester
Dag van de Arbeid:
Hemelvaartsdag:
Brugdag:
Pinkstermaandag:
Lokale verlofdag:

zaterdag 1 mei 2021
donderdag 13 mei 2021
vrijdag 14 mei 2021
maandag 24 mei 2021
vrijdag 4 juni 2021

De lessen eindigen op woensdag 30 juni 2021 om 11.30 uur.
De zomervakantie begint!

6.4. Berichtgevingen:
Alle communicatie verloopt via smartschool
Voor de informatieavonden , de oudercontacten en het afhalen van de rapporten wordt u tijdig verwittigd door
de klastitularis met concrete informatie via dit platform
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6.5. Lijst met weetjes/prijzen tijdschriften, turnkledij.
Turnkledij

verplicht van de school: T-shirt met logo:

€9

Vrijblijvend: blauw broekje van de school

€5

Dit zit niet in de maximumfactuur. Dit werd voorgelegd aan de schoolraad en omdat wij het turnboekje en de
T-shirts in het groot aankopen kunnen we dit ook aan democratische prijzen aanbieden. Ouders mogen ook
zelf een zwart of donkerblauw turnbroekje meegeven of kopen.
Turnzakje met gympjes: elke ouder zorgt er voor .
Drankkaarten
Vanaf dit schooljaar zullen er geen dranken meer verkocht worden op school. Kinderen brengen zelf water
mee. Kinderen die niets bij hebben om te drinken krijgen kraantjeswater. Lege flesjes worden altijd terug mee
naar huis genomen.
Weekbladen (Vrijblijvend)
Tijdschrift

Prijs per jaar (sept. – juni)

Doremini + kid’i ( 2 - 3 jarigen )

€ 36

Doremix + kid’i ( 4 - 5 jarigen )

€ 36

Doremi + kid’i

€ 36

( 5 - 6 jarigen )

Leesbeestje + cd ont. 1ste kl.klas

€ 24

Leesknuffel + kid’i 2 + 3 kl. klas

€ 39

Zonnekind 1ste leerjaar

€ 39

Zonnekind 2 leerjaar

€ 39

Zonnestraal ( 3de - 4de lj. )

€ 39

Zonneland

€ 39

de

de

de

( 5 – 6 lj. )
de

de

Allons-y

€ 14,50

Leespas 1 leerjaar

€ 30

ste

Robbe en Bas 2de leerjaar

€ 30

Leeskriebel 3 en 4 leerjaar

€ 30

Vlaamse Filmpjes 5de en 6de leerjaar

€ 31

de

de

6.6. Leerplichtverlaging
Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Het nieuwe eerste jaar
leerplichtonderwijs begint vanaf het schooljaar 2020-2021 in het kleuteronderwijs, met extra aandacht voor
taalvaardigheid Nederlands.
De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar.
Afwezigheden die de directie als aanvaardbaar beschouwt kunnen meetellen voor de 290 halve dagen
aanwezigheid.
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6.7. Schooltoelage:
Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de
Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling jaarlijks een
schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen.
Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Ze
moeten geen aanvraag doen. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september en december. Het bedrag
hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling en wordt per schooljaar toegekend.
De schooltoeslag vervangt de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van
Onderwijs.

6.8. Brengen en ophalen van kinderen
In deze periode van waakzaamheid o.w.v. covid stromen de kinderen toe tussen 8.30 uur en 8.45 uur. De
kinderen van 1ste,2de en 3de leerjaar gaan binnen om 8.40 uur. De kinderen van 4de, 5de en 6de leerjaar gaan
naar de klas om 8.45 uur.
’s Avonds worden de kinderen van de lagere school opgehaald aan de gele poort.
De concrete regeling voor de uitstroom van de kleuters werd apart gecommuniceerd in een brief van eind
augustus via smartschool.
6.9. Maximum factuur voor materialen en activiteiten en voor de meerdaagse uitstappen.

Kleuterschool
Lagere school

€ 45
€ 90

Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen op einde L.S.

€ 445

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt tot 445 euro aan het einde van het lager onderwijs. De
maximumfactuur voor materialen en activiteiten blijft ongewijzigd: 45 euro voor een kleuter en 90 euro voor
een leerling lager onderwijs.
In de loop van september ontvangt u hiervoor een factuur van de school.
6.10.

Communicatie bij “vermoeden van corona besmetting”

Het is belangrijk dat u als ouder weet dat als wij als school een vermoeden van besmetting hebben, dat wij als
school dit niet zomaar mogen communiceren.
Als school hebben wij een meldingsplicht (aan het CLB en de arbeidsgeneesheer). Het is niet zo dat wij
informatie achterhouden! Wij volgen steeds het advies van CLB , arbeidsgeneerheer en de Dienst van
Gezondheidszorg.
De beslissing om de school (gedeeltelijk) te sluiten o.w.v. een infectieziekte wordt genomen door de Dienst
Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid in overleg met de CLB-arts en de
arbeidsgeneesheer.
Als school moeten wij die beslissing melden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Dit team beslist na
overleg met de CLB-arts, arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur wanneer de school opnieuw kan opstarten.
6.11.

Busritten ’s morgens en ’s avonds om kinderen op te halen en thuis te brengen

O.w.v. veiligheidsredenen zullen de bussen tot nader order NIET rijden om kinderen
’s morgens op te halen en ’s avonds thuis te brengen. Enkel voor schooluitstappen naar
het zwembad, verkeerspark, … met de klas zal de bus rijden. Wij rekenen op ieders
begrip.
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