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De directeur aan het woord 
 
Zie zo, we zijn uit de startblokken geschoten. Maar 
eigenlijk was iedereen zeker al lang aan het 
‘opwarmen’. De kinderen zullen vast al veel gedacht 
hebben aan de nieuwe school, de andere juf of 
meester, de nieuwe vriendjes. Ook de leerkrachten zijn 
al lang rondjes aan het draaien op school: de klas 
komen inrichten, de boeken en schriften klaarleggen, 
een mooi programma voor het nieuwe schooljaar 
voorbereiden. Kom donderdag al maar eens kijken !! 
Kortom, iedereen is weer helemaal klaar om er samen 
een mooi jaar van te maken. We kunnen ons team 
helemaal houden zoals vorig jaar, en dat is goed. Door 
het stijgend aantal leerlingen kunnen we voor het 
eerst weer 10 klasgroepen inrichten. Hoe goed is dat ? 
Ik ben overtuigd dat De Wissel weer gaat draaien als 
een geöliede machine, zoals we De Wissel kennen. 
Weet maar zeker dat uw kinderen in handen zijn van 
een gemotiveerd, goed draaiend team van 
leerkrachten. Ik kijk alvast uit naar een boeiend en 
prettig schooljaar 2019 – 2020 
 

 
 

 

Kalender september 
 
2 start van het schooljaar 
5 infoavond om 19.00 u. en om 20.00u. 

start naschoolse les (voortaan nsl) 
13 pedagogische studiedag 
15 eurocentjeskermis op school 
17 de fotograaf komt langs 
18 dag van de sportclub 

verkeerspark voor L6 
19 Verkeerspark L4 en L5 
20 STRAPdag:  fietsen in de schoolstraat 
25 L1  de boomgaard, Rijkevorsel 
27 scholenveldloop in Sterbos 

 

 

Team De Wissel voor 2019 – 2020 
 
L1 Zoem & Zara juf Wendy 
L2 Sterren juf Annelies 
L2 Uiltjes juf Greet 
L3 Suske & Wiske juf Lief 
L3 Schanulleke juf Evelien 
L4A mr Koen 
L4B juf Anke 
L5 mr Luc & juf Sally 
L6a mr Rik & juf Ines 
L6b juf Helga & juf Femke 
beweging mr Wouter 
 
RKG 

 
juf Lore 

NCZ mr Mathias 
ISL juf Nadia en mr Mahmud 
amb.zorg 
& aanvang 

 
mr Luc 

LPF juf Femke 
ZOCO mr Lander 
ICT mr Guy 
secretariaat Elke en Annemie (en ook Kim) 
onderhoud Karin en Karin 
directie Jan 

 

Infoavond 5 september 
 

Op donderdag 5 september vertellen we je graag over 
de werking van Gemeenteschool De Wissel. 
Om 19.00 u. zijn vooral de nieuwe ouders welkom 
(algemene werking ). Vanaf 20.00 u. kunnen de andere 
ouders aansluiten voor de klas specifieke infoavond 
door de titularissen in de eigen klas. 
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Verlofdagen en vakanties  
in het schooljaar  2019 – 2020   
 
vakanties (van maandag t.e.m. zondag) 
26.10.2019 – 03.11.2019 herfstvakantie 
21.12.2019 – 05.01.2020 kerstvakantie 
22.02.2020 – 01.03.2020 krokusvakantie 
04.04.2020 – 19.04.2020 paasvakantie 
 
schoolvrije dagen 
vrijdag 04.10.2019  facultatieve verlofdag 
maandag 11.11.2019  wapenstilstanddag 
vrijdag 01.05.2020  dag van de arbeid 
maandag 04.05.2020  facultatieve verlofdag 
donderdag 21.05.2020  hemelvaartdag 
vrijdag 22.05.2020  brugdag 
maandag 01.06.2020  pinkstermaandag
  
pedagogische studiedagen (vrijaf voor de kinderen) 
vrijdag 13.09.2019 en woensdag 29.01.2020 
 

 

Personeelsvergaderingen 
 

 
Deze dagen is er GEEN NASCHOOLSE les, en komen 
de kinderen om 15.10 u. naar huis. (of worden naar 
Stekelbees gebracht) 
dinsdag 1 oktober 
donderdag 7 november 
dinsdag 3 december 
maandag  14 januari (verloren maandag) 
dinsdag 4 februari 
donderdag 5 maart 
dinsdag 21 april 
maandag 25 mei 

 
CLB en ondersteuningsnetwerk 
 
Onze school heeft een samenwerkingscontract met 
VCLB Voor- en Noorderkempen. De contactgegevens 
en een beschrijving van  de samenwerking vind je op 
onze website.  
Voor ondersteuning werken we samen 
Met NOA2 (ondersteuningsnetwerk 
Antwerpen. 
 
 

 
 

Centjeskermis  
 
Op zondag 15 september nodigt de Vriendenkring alle 
kinderen, ouders en familie uit op de jaarlijkse 
plezante centjeskermis.  
Dit is een prettige bedoening waar kinderen letterlijk 
voor centjes toffe spelletjes kunnen spelen, en punten 
verzamelen voor leuke prijzen. 
Voor de ouders, opa’s, oma’s en alle tantes en nonkels 
is er een gezellige cafetaria voorzien waar men in alle 
rust een pintje kan drinken. 
 
uren:     aanvang 13.30 u.  - einde 17.30 u. 
locatie:    speelplaats Gemeenteschool De Wissel 
toegang:  volledig gratis 
dranken en spelletjes:    zéér democratisch  
 

 

 
 

 

Belangrijk nieuws 
 
Vanaf dit schooljaar dien je zelf te zorgen voor een 
fluo-vestje of fluo-boekentashoes voor je kind.. Maakt 
niet uit of het geel, oranje, groen, … is. Het is in het 
belang van de veiligheid van onze kinderen. Bij 
voorkeur altijd te dragen. Verplicht tussen herfst- en 
krokusvakantie. 
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Welkom om de volgende open activiteiten van de 
school of de vriendenkring 
 
5 september   infoavond 
15 september   centjeskermis 
2 november   halloweentocht 
15 februari   kinderquiz 
    familiequiz 
21 februari   carnavalsstoet 
   

 

 
 

uurregeling in de Wissel 
 

08.00 u. kinderen mogen binnen de poort (er 
is geen toezicht) 

08.10 u. kinderen mogen op de speelplaats 
(er is toezicht) 

08.30 u. 1ste lesblok (2 lestijden) 

10.10 u. speeltijd (15 min.) 

10.25 u. 2de lesblok (2 lestijden) 

12.05 u. einde van de voormiddag 

 middagtoezicht 

13.00 u.  de poort gaat weer open 

13.15 u. 3de lesblok (1 lestijd) 

14.05 u. speeltijd (15 min.) 

14.20 u. 4de lesblok (1 lestijd) 

15.10 u. einde van de lesdag 

 speeltijd (15 min.) 

15.25 naschoolse les (1 lestijd) op 
maandag, dinsdag en donderdag 

16.15 einde van de dag 

 

 
Bij te laat komen, kom je eerst even op 
het bureel  
langs. 

 

 

 
 
 
De voor- en naschoolse opvang gebeurt door  
Stekelbees, in het Huis van het Kind. 
 
’s Morgens is er mogelijkheid tot opvang vanaf 7.00 u..  
De kinderen worden begeleid naar school gebracht. 
Na schooltijd worden de kinderen door de school naar 
Stekelbees gebracht. Zij kunnen daar worden 
opgevangen tot 18.30 u. 
 
Kinderen worden nooit uit de rij naar Stekelbees 
gehaald. U kan uw kind desgevallend opwachten op de 
parking bij de bibliotheek. 
 
Als kinderen die normaal worden opgehaald, niet 
opgehaald worden, komen ze mee terug naar school en 
vertrekken ze naar Stekelbees.  
 
Probeer zo duidelijk mogelijk te communiceren wanneer 
je kind naar Stekelbees moet gebracht worden aub. 
(agenda, telefoon, …) 
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Bijdrageregeling voor ouders voor het schooljaar 2019 – 2020 
 
Duiding 

Vanaf 1 september 2008 werd de scherpe maximumfactuur in het basisonderwijs ingevoerd. De 
kosteloosheid van het onderwijs in Vlaanderen blijft absoluut gewaarborgd.  
Het decreet voorziet dat de lagere school:  

 een scherpe maximumfactuur van 90 EUR kan aanrekenen, om de kosten te dekken die 
verbonden zijn aan activiteiten of materialen voor het behalen van de decretaal opgelegde 
eindtermen. 

 een minder scherpe maximumfactuur van 440 EUR (over 6 jaren lager onderwijs) kan 
aanrekenen voor de kosten van één- of meerdaagse activiteiten en uitstappen tijdens de 
schooluren.  

Berekening  
 
Bijdrage binnen de scherpe maximumfactuur van 90 EUR per schooljaar 

 het vervoer en de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen 
 deelnamekosten bij sportieve of culturele activiteiten (theater, MOEV,  workshops, 

ICO-dag) 
 aanbod van max. 2 turn T-shirts 
 kosten voor occasionele activiteiten, projecten, feestactiviteiten 
 bijdrage in het zwemonderricht (vervoer, huur zwembad, lesgevers) 

Bijdrage binnen de minder scherpe maximumfactuur van 440 EUR over de 6 schooljaren heen. 
 20 EUR per schooljaar voor de eendaagse uitstappen. 

(geeft een maximum van 120 EUR over de zes schooljaren) 
Bijdrage voor facultatieve uitgaven (niet opgenomen in de maximumfactuur)  

 10- beurtenkaart (0,50 EUR/beurt)     5 EUR 
jaarabonnement  (voordeeltarief)     65 EUR* 

 nieuwjaarsbrieven       zie uitgever 
 mondiale acties, het staat vrij deze acties te steunen  --- 

 

Facturatie 
 

 De kosten van de scherpe en minder scherpe maximumfactuur van 90 EUR per kind per 
jaar  en 440 EUR voor de ganse schoolloopbaan worden als volgt aangerekend 
 

factuur december factuur Pasen factuur juni 
      30 EUR 30 EUR + 20 EUR**     30 EUR 
   

 De facultatieve kosten worden op de passende factuur in rekening gebracht. 
 

 De facturen worden verstuurd, geïnd en opgevolgd door het gemeentebestuur 
Wuustwezel (dienst financiën) 

 
* =   jaarabonnement gaat uit van 130 middagen. Er is hierop geen terugbetaling mogelijk. 
       wordt verrekend als volgt:  25 EUR (dec)  20 EUR (Pasen) 20 EUR (juni) 
** =  eenmalig jaarlijkse bijdrage aan de minder scherpe maximumfactuur voor de                                                

             eendaagse uitstappen 
 

 


