TEKSTEN WEGELPRAATJE VOOR OUDERS JANUARI-FEBRUARI 2019
1. Nieuwjaarswensen

Een wens voor het nieuwe jaar
Moge het nieuwe jaar je doen zweven
Alsof je door helium bent gedreven.
Mogen je dromen je kracht geven om je idealen na te streven.
Januari is een moment om stil te staan
Bij onze wensen, dromen en idealen.
Waar gaan we voor?
Door wie en wat laten we ons bezielen?
Waar halen we onze inspiratie?
Wat we inademen, ademen we ook uit.
Het personeel en de directie van De Wegel wensen u
een hartverwarmend en inspirerend 2019 toe.
Bedankt voor het vertrouwen in ons team in 2018.

2. Rapport lager
Reeds zes schooljaren werkt het team van het lager met een rapport gebaseerd op een
duidelijk en gedragen visie rond evalueren en rapporteren. Deze visie kan u nalezen op onze
website bij de menuknop ‘visie’ alsook in de inleidende tekst bij het rapport. Wij zijn als team
nog steeds fier op het geleverde werk en de positieve feedback vanwege de ouders.
In de inleidende tekst van het rapport kunt u een antwoord vinden op een aantal
richtinggevende vragen i.v.m. de opvolging van uw kinderen. Daarbij worden kinderen
vergeleken met zichzelf en niet met anderen.
We onderscheiden vier delen in dit rapport:
- een puntenrapport voor de leergebieden godsdienst, taal, wiskunde, wereldoriëntatie en
Frans
- een attituderapport voor de leergebieden schrift en ‘leren leren’
- een procesgericht rapport voor muzische opvoeding
- een doelenrapport voor bewegingsopvoeding.

3. Leerlingenbespreking
Na de kerstvakantie starten, voor de tweede keer dit schooljaar, de leerlingenbesprekingen
voor alle klassen van de kleuterschool en lagere school. Op dit overleg brengen de
klasleerkrachten en zorgcoördinatoren hun ervaringen samen om uw kinderen met de beste
zorgen te omringen. Deze gegevens worden ook met zorgleerkrachten, leerkrachten
bewegingsopvoeding, CLB-medewerkers, externe medewerkers,… nog samengelegd.
Ouders met zorgvragen kunnen steeds bij iemand terecht. De makkelijkste weg is een afspraak
maken met de klastitularis of met de zorgcoördinator. Zij brengen de nodige mensen bijeen.
Wij hopen door deze multidisciplinaire aanpak een brede zorg te kunnen aanbieden aan uw
kinderen.
4. Schooltoelage aanvragen
We hebben dit schooljaar terug 2 zitdagen georganiseerd waarbij we de schooltoelage samen
met DE KRING invulden.
Wie nog hulp nodig heeft om de schooltoelage in te vullen kan steeds een afspraak maken
met één van onze zorgcoördinatoren. We helpen je heel graag verder. Breng steeds je
identiteitskaart, pincode van ID en bankkaart mee.

5. Inschrijvingsbeleid schooljaar 2019-2020
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 20192020.
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 u.
Daarna 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

Inschrijvingen gebeuren steeds in het kantoor van de directeur:

250

6. Ontmoetingsmomenten ouders nieuwe peuters schooljaar 2018-2019
Sinds de start van het nieuwe schooljaar mochten we heel wat nieuwe peutertjes
verwelkomen. Na de herfstvakantie stapten 6 nieuwe peuters in. Op 7 januari 2019
verwelkomen we er nog eens 14. De Wegel blijft maar groeien. We starten op 7 januari 2019
met 579 kinderen. Op onderstaande data zijn de nieuwe peuters en hun ouders welkom op
een nieuw ontmoetingsmoment in de loop van dit schooljaar :
Peuterkijkdagen 2018-2019
Donderdag 7 februari 2019 om 10.00 uur
Vrijdag 8 februari 2019 om 13.45 uur
Geboren tot en met…

Instapdatum

Ontmoetingsmomenten

1 augustus 2016

01/02/19

11 september 2016

11/03/19

23 oktober 2016

23/04/19

3 december 2016

03/06/19

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

02/09/19

Woensdag 30 januari 2019
09.00-11.00 uur
Woensdag 27 februari 2019
09.00-11.00 uur
Woensdag 3 april 2019
09.00-11.00 uur
Dinsdag 28 mei 2019
09.00-11.00 uur
Dinsdag 27 augustus 2019
17.00-18.00 uur

Na de krokusvakantie zullen we terug een nieuwe en bijkomende peuterklas inrichten

7. Pannenkoekenactie
Van 21 januari tot en met vrijdag 15 februari 2019 organiseert de school voor de 9e maal
een reuze pannenkoekenverkoop. We rekenen op uw volle steun. De prijs voor 1 kg lekkere
pannenkoeken bedraagt amper 6 euro. Via het inschrijvingsstrookje die jullie nog zullen
ontvangen kunnen de pannenkoeken besteld worden
Wat doen we met de opbrengst?
We willen met de winst de uitbouw van de 3e fase van onze natuurlijke speelplaats voor het
kleuter en lager en de verdere inrichting van de school bekostigen. We hebben daarvoor reeds
een 3e uitvoeringsplan

Hoe gaan we te werk?
Leerlingen van de school proberen zoveel mogelijk pakketten pannenkoeken te verkopen aan
familieleden, aan de buurtbewoners, aan… Zij worden voor hun inspanningen ook beloond.
Leerlingen die 10 kg pannenkoeken verkopen krijgen 1 kg pannenkoeken gratis. Wie 20 kg
verkoopt krijgt dus 2 kg pannenkoeken gratis. Wie 30 kg verkoopt ontvangt 3 kg
pannenkoeken gratis.
Je kan de bestellingen doorgeven via de klastitularis tot donderdag 14 februari 2019.
De pannenkoeken worden op school geleverd en met de leerlingen meegegeven op
donderdag 21 februari 2019. De pannenkoeken kunnen op die dag ook afgehaald worden
vanaf 14 uur tot 17.30 uur in de eetzaal van de school.

8. 5e en 6e leerjaar : Op weg naar het secundair onderwijs
De kinderen van de 3e graad bereiden zich stilaan voor op het secundair onderwijs. In het 6 e
leerjaar gaan ze bij het begin van het 2de trimester actief op zoek naar de eigen talenten ,
interesses en toetsen dit af aan mogelijke studiekeuzes.
De hervormingen van het secundair onderwijs hebben in het onderwijslandschap voor vrij
grote veranderingen gezorgd. De leerkrachten scholen zich momenteel bij om zicht te krijgen
hoe de scholen deze hervormingen zullen toepassen. We willen als school de kinderen en
ouders optimaal informeren . Dit gebeurt tijdens de lessen en we willen ook de ouders
betrekken door een infomiddag te organiseren. De leerkrachten van het zesde leerjaar
verzorgen samen met de leerlingen deze infosessie.
Momenteel zijn er ook infosessies georganiseerd door het VCLB Meetjesland waar u zicht kan
krijgen op de nieuwe structuren en een interessante blik krijgt op het secundair onderwijs.

8. De leerlingenraad pakt FLUO-UIT
Het is u wellicht niet ontgaan.. De leerlingenraad heeft met veel toeters en bellen alle kinderen van
DE WEGEL aangezet tot het dragen van een Fluojas. Via filmpjes, videoclips, uitdagingen werden de
kinderen in de klassen bewustgemaakt van het belang om zichtbaar te zijn in het verkeer. Ook het
eigen gemaakte filmpje maakte echt wel indruk op de leerlingen.
Tijdens de fluo-week hebben de leden van de leerlingenraad een controle-actie op touw gezet. Zij
waren blij verrast dat de grote meerderheid van de leerlingen met fluojas naar school komen. De
enkelingen die toch werden gezien … zonder fluojas werd naar hun excuus gevraagd . Steevast
kregen zij het antwoord: ‘Geen enkel excuus is een goed excuus’ , de slogan van de actie.
DE klassen 4A en 4C werden als winnaar aangeduid van deze actie. Alle leerlingen van die klassen
droegen op de bewuste actiedag een fluojas. Zij worden beloond met 10 minuten langer speeltijd. Er
volgen nog acties en klassen kunnen nog ‘prijzen’ winnen. Zo zit er nog een picknick in het park, een
middagpauze op de sportvelden, een extra speeltijd in de verrassingstrommel.
Willen de kinderen dit winnen… dan geldt één gouden regel: DRAAG DE FLUOJAS en ZORG DAT JE
GEZIEN WORDT!
Rest nog een bijzondere dank aan alle leden van de leerlingenraad voor deze zinvolle actie !

10. Vrijdag 1 februari 2019 VAN 18.30 TOT…. SCHOOLFEEST DE WEGEL IN VUUR EN VLAM
Het schoolfeest mag dit schooljaar allerminst zeer bijzonder worden genoemd.
Prik nu al vrijdagavond 1 februari 2019 op de kalender want dan staat DE WEGEL IN VUUR EN VLAM !
We laten alle bezoekers genieten van bijzondere acts gebracht door leerlingen, leerkrachten,
studenten-stagiairs en onderweg is er kans om te smikkelen en smakkelen.
We willen er een stemmig avondfeest van maken met spektakel, kampvuur, zang en hartverwarmende
ontmoetingen. Dit alles omdat op 2 februari 2019 het feest van het kind is, lichtmis en net voor onze
kinderen willen we ons vuur dagelijks brandend houden.
Het wordt een schitterende avond ! Hou de uitnodiging in de gaten !

