TEKSTEN WEGELPRAATJE VOOR OUDERS SEPTEMBER-OKTOBER 2017
1. Onze Wegeltocht ver-ZILL-veren!

Gedurende dit schooljaar 2018-2019 willen we samen met onze
leerlingen op tocht gaan. Een tocht waar veel te beleven en te
leren valt! Maar tevens ook een tocht waar onze leerlingen het
fijn vinden om te leven en zich goed voelen…
We willen onze tocht ver-ZILL-veren door samen op weg te gaan
met het nieuwe leerplan ZILL (Zin In Leren-Zin In Leven).

2. Infoavonden- infobrochure-schoolreglement
We zijn blij dat we bij de start van het schooljaar vele ouders mochten verwelkomen en informeren
tijdens de vier infoavonden.
Een goede communicatie tussen kinderen, leerkrachten en ouders vinden we heel belangrijk. School
maken doen we immers samen. Onderzoeken geven aan dat een grote betrokkenheid van ouders een
onmiddellijke invloed heeft op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Het is tevens een
stimulans voor de leerkrachten om zo te kunnen rekenen op een welgemeende samenwerking.
Het nieuwe schoolreglement en de infobrochure kunnen jullie vinden op onze website
www.dewegel.be onder de menuknop ‘schoolinfo’. Wij rekenen er op dat u toch de tijd neemt om
deze documenten door te nemen. Alle nieuwe zaken werden in het “grijs” aangeduid.
Ouders die het schoolreglement of de infobrochure schriftelijk willen ontvangen, kunnen dit steeds
melden aan het secretariaat van de school of via info.dewegel@coltd.be

3. Hoe kan ik de directie , beleidsmedewerkers of zorgcoördinator bereiken?
Directeur Luc Gryp is verantwoordelijk voor de financiën, de boekhouding, de administratie, de
personeelsdossiers en de algemene organisatie van de school. U vindt hem in het administratief blok
op de benedenverdieping op het einde van de gang van het secretariaat. Hij is te bereiken via
luc.gryp@coltd.be of directie.dewegel@coltd.be
Directeur Cindy De Kesel is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid . Zij is te bereiken via
cindy.de.kesel@coltd.be of directie.dewegel@coltd.be en is te vinden in op de 1e verdieping in de
onmiddellijke omgeving van de liftuitgang of tegenover de oranje trap.
Wenst u de directie te spreken, maak dan best VOORAF een afspraak.
De dagagenda , overlegmomenten of vergaderingen zijn reeds vooraf gepland.
Katrien Brinckman is onze zorgcoördinator voor het 2e tot en met het 6e leerjaar en
beleidsmedewerker voor de pedagogische werking van de lagere school. U kan haar vinden op de 2e
verdieping in de onmiddellijke buurt van de liftuitgang of tegenover de oranje trap. Zij kan bereikt
worden via het secretariaat op het nummer 09 377 29 65 of via katrien.brinckman@coltd.be
Op maandagmorgen en vrijdagmorgen tussen 8.10 en 8.25 is Katrien ook te vinden aan het onthaal in
het secretariaat.

Katrien Haerens is onze zorgcoördinator voor het 1e leerjaar en de kleuterschool. Daarnaast is ze
beleidsmedewerker voor de kleuterschool.
Zij is te vinden in vroegere directielokaal in het kleuterblok. Zij is te bereiken via
katrien.haerens@coltd.be of telefonisch via het secretariaat van de Kleine Wegel op het nummer 09
377 29 65 of rechtstreeks via 0471 63 83 17

4. Prioriteiten voor dit schooljaar
Wij willen als school voortdurend onze opties en doelstellingen van vorming, opvoeding en onderwijs
scherp stellen. Na het evalueren van onze prioriteiten van vorig schooljaar brengen we jullie graag op
de hoogte van onze prioriteiten waaraan we met het ganse wegelteam dit schooljaar willen werken of
verder werken.
4.1.Werken aan een schooleigen christelijke identiteit
-

Het geloof levend houden in de school, bij de leerlingen, het team en de gemeenschap dit
door het organiseren van tal van pastorale activiteiten doorheen het schooljaar. Dit
schooljaar kiezen we ervoor om geen gebedsvieringen in de kerk te organiseren maar op
regelmatige basis bezinningsmomenten te organiseren op de school zelf of op andere
locaties. Onze leerlingen zullen tijdens het schooljaar wel minstens 1 keer een bezoek
brengen aan de kerk. De werkgroepen pastoraal kleuter en lager organiseren doorheen het
jaar tal van activiteiten.

4.2.Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod
-

Implementeren van het nieuwe leerplanconcept ZILL (Zin in leven-Zin in leren), het
ordeningskader (met aandacht voor ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s) en het gebruik
ervan in de dagelijkse klaspraktijk. Leerkrachten zullen zich gedurende het komende schooljaar
verdiepen in de visie ZILL en bewust leren kijken met een ZILL-bril naar de dagelijkse
klaspraktijk.

4.3.Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.
-

-

Gericht op zoek gaan naar een nieuwe rekenmethode en een gefundeerd keuze maken. Vanuit
de selectie die we vorig jaar hebben gemaakt zullen we een gefundeerde keuze maken. Zo
zullen de 3 weerhouden uitgeverijen uitgenodigd worden en zal het 4e leerjaar A de
rekenmethode “Reken Maar!” in de praktijk al eens toepassen.
We willen onze huidige speelplaatswerking en de daarbij horende speelplaatsafspraken verder
evalueren, bijsturen en waar nodig vernieuwen en komen tot een gedragen visie.

4.4.Werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg.
-

Nadenken over de huidige organisatie van ons onderwijs (jaarklassensysteem) en vormen van
onderwijs i.f.v doelgerichte differentiatie.

4.5.Werken aan een school als gemeenschap en organisatie

-

Vanuit een gedragen schoolvisie verder inrichten van een duurzame, natuurlijke speelplaats.

-

Ook dit schooljaar willen we inzetten op tal van acties waarbij we sterk willen inzetten om een
zo groot mogelijke betrokkenheid te creëren en dit in een goede, open communicatie met alle
betrokkenen.

We willen inzetten op een fijne teamwerking: verbondenheid, respectvol omgaan met
elkaar, inspraakmogelijkheden, professioneel bezig zijn met onze opdracht,…

5.Inschrijvingsbeleid 2018-2019
Hierbij bezorgen wij u informatie betreffende de inschrijving van uw kinderen in het basisonderwijs
in Vlaanderen.
Start de zoektocht naar een plaats voor uw kind een jaar voor het naar een nieuwe school gaat. Want
de school kan al een jaar op voorhand starten met inschrijven. In sommige scholen is er een
plaatsgebrek. U bent er dus best op tijd bij. U moet inschrijven:
Als uw kind voor het eerst naar school gaat
Als uw kind overgaat van de lagere school
naar het secundair onderwijs
Als uw kind van school verandert.
Als uw kind in dezelfde school blijft, dan hoeft u niet elk jaar opnieuw in te schrijven.
-

Voor de scholen van onze scholengemeenschap KaBoE (Katholiek Basisonderwijs Eeklo) vindt u
hieronder de inschrijvingsperiodes en de inschrijvingscapaciteit voor het schooljaar 2019-2020.
Basisregel
De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn
uitzonderingen. Bepaalde kinderen krijgen voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de anderen
(zie hieronder).
Recht op voorrang bij inschrijvingsperiodes


De kinderen uit dezelfde leefeenheid als kinderen die reeds op school zijn ingeschreven (die
één of meerdere (stief-) broertjes en/of zusjes op school hebben), krijgen recht op voorrang
bij inschrijving.
Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 14 januari 2019 tot en met donderdag 24
januari 2019. Aanmelden kan dagelijks tussen 08.30 uur en 16.00 uur of na afspraak,
telefonisch of via mail.
Wie in deze periode niet inschrijft, verliest zijn voorrangsrecht.



Kinderen van onderwijzend en ondersteunend personeel van de school kunnen ingeschreven
worden vanaf maandag 28 januari 2019 tot en met vrijdag 1 februari 2019. Wie in deze
periode niet inschrijft, verliest zijn voorrangsrecht



Op maandag 18 februari 2019 kan vrij worden ingeschreven tussen 8.30 en 16.00 uur na
telefonische afspraak met de directie en tot de maximumcapaciteit van onze scholen is
bereikt.
BELANGRIJK!

Als uw kind geboren is in het jaar 2017, is inschrijven tijdens de hierboven voorziene periodes
aanbevolen, ook al kan het slechts instappen tijdens het schooljaar 2020-2021.
Eenmaal uw kind in het inschrijvingsregister is opgenomen, zal u, op het gepaste tijdstip (dicht bij de
instapdatum), worden uitgenodigd voor verdere kennismaking met de werking van de school.

Capaciteit van onze scholen
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt voor onze scholen (en vestigingen) volgende capaciteit
vastgelegd:
Niveau
School (vestiging)
De Meidoorn
De Wegel
Sint-Jozef
Sint-Janneke
Sint-Antonius

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

240
260
75
100
150

400
400
275
250

6.Kriebelteam
Als er op school een luizenprobleem is, meldt de school dit aan de ouders van de betrokken klassen.
De kinderen krijgen dan een infobrief mee (met uitleg over de nat-kam-methode). Dit schooljaar willen
wij het opgestarte luizenbeleid blijven organiseren met een groepje vrijwillige kriebelouders.
Wat is het kriebelteam?
Vanuit het oudercomité kwam het idee om op school een kriebelteam op te richten.
Het initiatief gebeurt in samenwerking met het CLB.
Ons kriebelteam is een groep ouders die zich op regelmatige tijdstippen engageren om alle kinderen
van de school te controleren op de eventuele aanwezigheid van luizen.
Wat doet het kriebelteam ?
Drie keer per jaar controleert het kriebelteam alle kinderen. Kinderen die afwezig zijn die dag, worden
later gecontroleerd.
Indien er luizen worden gevonden bij een leerling, dan krijgen de ouders van deze leerling een infobrief i.v.m. opsporing en behandeling van de hoofdluis.
Tevens wordt bij aanwezigheid van luizen in een klas, alle ouders gemeld dat er een besmetting is . Er
wordt gevraagd om extra alert te blijven voor een mogelijke besmetting.
De controle wordt, in de klassen met hoofdluis, na een week herhaald.
Merken de kriebelouders na 2 opeenvolgende controles nog luizen, dan overlegt de school met de
ouders om te zoeken naar de meest geschikte aanpak. Het CLB kan dan eventueel ingeschakeld
worden.
De kriebelouders hebben een discretieplicht, respecteren de privacy van de leerlingen en brengen
geen informatie over kinderen met hoofdluis naar buiten.
Regelmatige controle thuis blijft belangrijk. Wij rekenen erop dat je je kind zo snel mogelijk behandelt
als het luizen heeft. Preventief behandelen helpt niet !

Op www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/ kan je meer info vinden over de nat-kammethode
Hebt u interesse om aan te sluiten bij het kriebelteam geef zeker een seintje aan de directie.

7. Ontmoetingsmomenten voor ouders nieuwe peuters in de 1e kleuterklassen

Geboren tot en met…

Instapdatum

Ontmoetingsmomenten

3 maart 2016

03/09/18

Dinsdag 28 augustus 2018
17.00-18.00 uur

5 mei 2016

05/11/18

Woensdag 24 oktober 2018
09.00-11.00 uur

7 juli 2016

07/01/19

Woensdag 19 december 2018
09.00-11.00 uur

1 augustus 2016

01/02/19

Woensdag 30 januari 2019
09.00-11.00 uur

11 september 2016

11/03/19

Woensdag 27 februari 2019
09.00-11.00 uur

23 oktober 2016

23/04/19

Woensdag 3 april 2019
09.00-11.00 uur

3 december 2016

03/06/19

Dinsdag 28 mei 2019
09.00-11.00 uur

Geboren vanaf 4 december 2016
t.e.m. 2 januari 2017

02/09/19

Dinsdag 27 augustus 2019
17.00-18.00 uur

8. NIEUW! Peuterkijkdagen!
Je kind vanaf 2,5 jaar naar school sturen, is voor elke ouder vaak een grote stap. Dan denken
ze vaak goed na over de keuze van de school. Daarom organiseren we dit schooljaar 2
kijkdagen voor alle nieuwsgierige ouders. Zo kunnen toekomstige ouders kennis maken met
onze school en maken we graag tijd om al hun vragen te beantwoorden.
Peuterkijkdagen 2018-2019
Donderdag 7 februari 2019 om 10.00 uur
Vrijdag 8 februari 2019 om 13.45 uur

9. Oudercontacten kleuter en lager schooljaar 2018-2019
Voor de ouders van de kleuters voorzien wij twee oudercontacten.
Voor de ouders van de kinderen van het lager voorzien wij drie oudercontacten, telkens afgewisseld
met een rapport. Gelieve onderstaande data alvast te willen noteren in jullie agenda. Wij rekenen op
jullie engagement en aanwezigheid.

KLEUTER
Alle kinderen

Donderdag 13 december 2018

Alle kinderen

Dinsdag 28 mei 2019

LAGER
Alle kinderen

Donderdag 25 oktober 2018

1e – 5e leerjaar

Maandag 25 februari 2019

6e leerjaar

Donderdag 25 april 2019

1e – 5e leerjaar

Dinsdag 28 mei 2019

10.Strapdag op vrijdag 21 september 2018
Op vrijdag 21 september 2018 willen we met heel veel kinderen, ouders en leerkrachten ingaan op
de oproep om op de STRAPDAG (stappen en trappen) met zijn allen te voet of met de fiets én met
fluojasje naar school te komen.
Aan de schoolpoort wordt het zeker gezellig druk met al deze jonge fietsertjes. Ook kleuters kunnen
met eigen fiets of op het zitje van mama of papa naar school komen. De fietsenstallingen lopen die dag
zeker helemaal vol.
Bedankt vooraf om zo jullie steentje bij te dragen tot een veilige schoolomgeving.
Kinderen die geen fluojasje hebben kunnen dit steeds verkrijgen in het secretariaat van de school.
Graag een oproep om steeds het fluo-jasje te dragen bij het toekomen en het verlaten van de school!
We zullen dit gedurende het schooljaar sterk opvolgen!

11. Sponsorloop op vrijdag 12 oktober 2018
Op VRIJDAGNAMIDDAG 12 oktober 2018 hopen we dat het weer ons goed gezind is, want dan gaan
we weer lopen voor onze school. Bewegen maakt de kinderen gezond.
Wat doen we met de opbrengsten?
We willen met de opbrengsten de speelplaatsen/speelkoffers en de schoolomgeving verder blijven
inrichten

Hoe gaan we te werk?
De kinderen lopen of wandelen rondjes rond de terreinen van de sporthal gedurende één uur. We
starten om 13.45 uur en lopen tot 14.45 uur. De afstand is aangepast aan de leeftijd.
De kleuters wandelen rondjes op de school rond de speelplaats. .De kinderen van het 1e en 2e leerjaar
lopen rond het omheinde voetbalterrein een afstand van ongeveer 400 m.
De kinderen van het 3e,4e,5e en 6e leerjaar lopen rondjes van 1000 m rond de Finse piste.
U kan uw kind sponsoren op de volgende manier:
- u geef een vast bedrag (bv. 10 euro) en dit onafhankelijk hoeveel uw kind gelopen heeft ofwel
- sponsort u per ronde bv. 0,50 euro. Loopt uw kind dan 8 ronden dan betaalt u na de sponsorloop 4
euro.
Het aantal ronden dat uw kind gelopen heeft wordt die dag door de klastitularis genoteerd op de
sponsorkaart. De week na de sponsorloop wordt het sponsorgeld opgehaald in de klas.
Wij verwachten vele ouders en grootouders als supporter en danken jullie voor het sponsoren !!!
Ook sportieve ouders/ grootouders mogen meelopen met de kinderen.

12. Hoe studietoelagen 2018-2019 aanvragen?
Voor kleuters en lagere schoolkinderen kan een schooltoelage aangevraagd worden.
Een aantal jaar terug kon dit enkel voor kinderen vanaf het secundair onderwijs. Hebt u twijfels of u in
aanmerking komt, dan raadt de school toch aan om een aanvraag in te dienen.
Wenst u als ouder hulp om deze aanvraag in te dienen dan kunt u terecht bij het secretariaat en zullen
we graag een afspraak maken om dit samen te bekijken. Ook zullen we enkele zitdagen organiseren
waar u kan langskomen om samen met u de aanvraag online in te vullen. U krijgt een kopie van de
aanvraag en deze wordt dan verder opgevolgd.
Een digitale aanvraag kan sneller worden afgewerkt, want het vraagt geen registratietijd.
Wenst u echter zelf de aanvraag schriftelijk in te vullen dan is er een papieren exemplaar voor u
beschikbaar op het secretariaat van onze school.
Meer informatie rond deze materie vindt u ook op de website: www.studietoelagen.be

13. Geen tutti-frutti meer in de kleuterschool
Onze school promoot reeds verschillende schooljaren het eten van fruit op school. De kleuters
kregen tot vorig schooljaar op woensdag een stuk fruit aangeboden binnen het project “oog voor
lekkers”. Dit schooljaar kozen we ervoor om hieraan niet meer deel te nemen. Wel willen we als
school het eten van een dagelijks lekker stukje fruit blijven promoten! We vragen daarom om uw
kind dagelijks een stuk fruit mee te geven naast een droog koekje. Op woensdag worden geen
koeken gegeten maar enkel fruit!

14. Vraag elk jaar opnieuw je Uitpas aan
Vergeet jullie nieuwe Uitpas niet af te geven op het secretariaat van de school.
Hij is maximum één jaar geldig en vervalt telkens op 31 augustus . Je moet jaarlijks een nieuwe Uit
pas aanvragen.
Je uitpas voor schooljaar 2018-2019 is af te halen in het Sociaal Huis, Kaaistraat 34, Eeklo.
Hiermee kan je korting krijgen voor heel wat zaken : : sportweken-opvang-…
Zie meer info laatste blz. in onze infobrochure.

19. Blijven eten op school
Omwille van onze uurwijziging (elke dag les tot 12.05 uur) gaan onze leerlingen vanaf dit
schooljaar later naar de eetzaal. We willen daarom vragen uw kind een voedzame koek of
boterham mee te geven om in de voormiddag te nuttigen.
Onze warme maaltijden voor alle scholen van College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn worden verzorgd
door het cateringbedrijf Scolarest. Het aanbod is zeer gevarieerd.
Je kan het menu wekelijks raadplegen op de website (menuknop schoolinfo)
Ook aan het raam van het secretariaat kan u het weekmenu lezen.
Soep : 0,50 euro
Warme maaltijd (steeds soep inbegrepen) kleuters 3,10 euro
Warme maaltijd (steeds soep inbegrepen) lager 3,60 euro
Het remgeld bedraagt nog steeds 1,20 euro

-

20. Nieuwe schooluren vanaf schooljaar 2018-2019
Als school vinden we het belangrijk dat we ons optimaal organiseren om onze leerlingen kwalitatief
onderwijs te bieden. We hebben in het verleden reeds enkele initiatieven genomen vanuit deze visie,
o.a. invoering van mengklassen peuter/eerste kleuter, organiseren van gedifferentieerd werken over
de klassen heen, inzetten op een extra klasgroep bij te grote klasgroepen,…
Op onze zoektocht naar nog meer “tijd” voor kwalitatief onderwijs hebben we een grote en
belangrijke afweging gemaakt om onze lestijden te veranderen zodat we onze dag nog efficiënter
kunnen indelen en dus de onderwijskwaliteit kunnen verhogen.
Door onderstaand voorstel hopen we de leerlingen en teamleden nieuwe flexibele kansen te bieden
die meer inspelen op de uitdagingen en veranderingen van ons onderwijs en onze maatschappij.
Vanaf 1 september 2018 gaat er een nieuwe uurregeling in.
08u25 tot 12u05

2 lesblokken (4 lesuren) met een speeltijd van 20 minuten

12u05 tot 13u30

middagpauze

13u30 tot 15u25

1 lesblok (2 lesuren) met een flexibele speeltijd volgens leeftijd van
15 minuten

Wat verandert er vanaf 01.09.18?




De voormiddag duurt 25’ langer -> elke dag tot 12u05
De middagpauze is 10 minuten korter
We starten ’s middags om 13u30



De school eindigt ’s middags 10’ vroeger -> om 15u25

Waarom deze wijzigingen?








De middagpauze zal vanaf nu 10’ ingekort worden. Op het einde van de middagpauze
werden veel kinderen het spelen “moe”, dit hopen we nu wat te verhelpen. Ook tijdens de
oude wintermaanden zal 10’ minder buiten spelen een verschil maken.
De uren van de middagpauze sluiten beter aan bij de middagpauze van ouders die zelf
middagpauze hebben vanaf 12u00 en hierdoor vanaf nu hun kinderen naar huis kunnen laten
komen.
Alle kinderen hebben recht op 2 lesuren bewegingsopvoeding per week. Nu kunnen we het
sporten kwalitatiever aanbieden omdat elk lesblok 2 lesuren heeft (vroeger hadden we
lesblokken van 1 of 1,5 uur) Dat zorgde voor moeilijke turn- en zwemroosters.
Het organiseren van zorg in de klas (een bijkomende leerkracht in de klas) is veel beter
organiseerbaar als we met blokken van 2 uur werken. 1 lesuur per klas is ideaal om de zorg te
verdelen. Als je werkt met lesblokken van 1,5 uur gaat er teveel zorgtijd verloren. Anderhalf
uur is vrij lang om zorg te geven in dezelfde klas, maar een halve lestijd is dan terug te
weinig…

Zijn er nadelen?
Wellicht wel, voor elk gezin zal dat anders zijn.
Doordat de school 10’ vroeger stopt, kan dat voor ouders een meerprijs betekenen voor opvang.
Aangezien de opvang wordt gefactureerd per begonnen half uur, zal slechts een deel van de ouders
hier financieel nadeel door ondervinden. De stad kon ons garanderen dat de tijd tussen 15u25 en
15u35 niet wordt gefactureerd. De factuur van de opvang start pas vanaf 15u35. De opvang
garandeert ook voldoende capaciteit in de opvang, er verandert voor de ouders niets in de
opvangmogelijkheden door onze uurwijziging.
Onze school rekende tot nu toe € 1,20 aan voor middagopvang. Deze prijs blijft volgend schooljaar
ongewijzigd.
Elke school binnen de scholengemeenschap Kaboe doet een optimalisering van de uurroosters vanaf
01.09.18, dit vanuit een gezamenlijke visie op kwalitatief onderwijs
21. Nieuw! Wegelbrigade…. Ook voor ouders en grootouders!
Wil je graag meewerken aan het onderhouden van onze speelplaats?
WIEDEN,ZAAIEN,HARKEN,INVLECHTEN VAN WILGEN, SNOEIEN,MAAIEN,…
We zoeken enkele ouders en grootouders die op regelmatige basis kleine onderhoudswerken aan de
groene speelplaats uitvoeren. Het kan een ontmoetingsmoment zijn om samen een namiddag door
te brengen 1 of 2 keer in de maand.
Wij zorgen voor koffie en koekje als sterkhoudertje. Ook het materiaal dat nodig is , leveren wij
zoveel mogelijk aan !
Wil je dit wel doen? Dan geef je je contactgegevens door aan Katrien.brinckman@coltd.be
We ontvangen je met open armen

