
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It takes a whole village, to raise a child (uit het ‘Mission Statement’ van OVSG) 

informatiegids 

kiezen voor gemeentelijk onderwijs: 

een bewuste keuze, 

een verstandige keuze, 

de juiste keuze! 
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Beste ouder, 

Het gemeentebestuur van Wuustwezel voert onderwijs hoog in haar beleid.  Vanuit het 

bestuur biedt men dan ook een garantie voor kwaliteit; zij zorgen voor een prima omkadering 

op het gebied van gebouwen, veiligheid, onderhoud en materiële ondersteuning. Samen met 

Klim Op en ’t Blokje, zorgt Gemeenteschool De Wissel voor een krachtig onderwijsaanbod in 

onze gemeente. 

Gemeentelijk onderwijs wil ook zeggen: pluralistisch en neutraal onderwijs. In onze 

gemeentescholen zijn kinderen van alle erkende geloofsovertuigingen of 

levensbeschouwingen welkom, welke de sociale of culturele achtergrond dan ook is. 

In Gemeenteschool De Wissel, proberen we elk kind individueel op te volgen, en niet te 

meten met anderen. Verschillende kinderen kunnen verschillende trajecten volgen; zowel 

naar remediëring als naar uitbreiding toe. In de evaluaties gaan we dan ook telkens de 

leerwinst van elk kind apart bekijken, zonder vergelijkingen te maken met de resultaten van 

anderen. We willen elk kind met zijn sterktes (talenten) waarderen, stimuleren en maximaal 

helpen ontwikkelen. 

Dat kinderen van Gemeenteschool De Wissel een goede voorbereiding van zes jaar genieten, 

bewijzen de goede resultaten die onze oud-leerlingen boeken in het secundair onderwijs. De 

feedback die we van het middelbaar krijgen bevestigt ons in onze werking en motiveert ons 

om om hetzelfde elan verder ons best te doen voor alle kinderen. 

Zeer belangrijk in ons pedagogisch project, vinden we ook dat we de opdracht hebben om 

onze kinderen op te voeden tot solidaire, zelfbewuste en kritische wereldburgers. De vele 

uitstappen in de grote wereld, de mondiale projecten, de nauwe samenwerking met externe 

partners dragen er toe bij om deze visie waar te maken. 

In deze brochure vindt u deze visie op opvoeding en onderwijs terug. Ook op onze website 

vindt u verschillende visieteksten en ook het volledige pedagogische project. 

Verder staan in deze brochure een heleboel praktische zaken die u kunnen helpen om een 

eerste kennismaking met onze school te verduidelijken. 

Heel graag verwijzen wij ook naar de infodag (eerste zondag na de paasvakantie). Hier kan u 

kennismaken met de school en haar leerkrachten. 

Daarenboven kan u steeds terecht in de school. Een eenvoudig telefoontje of mailtje volstaat 

om een afspraak te maken met de directie.  

Wij hopen alvast u te mogen begroeten in onze Gemeenteschool, 

JAN VAN GILS 

directeur. 
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Onze sterktes en speerpunten 
 

 Wij zijn een leuke lagere school waar de jongens en de meisjes onderwijs krijgen van een 
enthousiast team van gemotiveerde juffen en meesters 

 Wij zijn fier over onze klassen, de speelplaats, het computerlokaal, de digiborden, de refter, de 
sportzaal, … kortom over onze school. 

 Wij gebruiken een goed uitgebouwde leesmethode in het eerste leerjaar; de leesresultaten liegen 
er niet om. 

 Wij kiezen voor sterke methodes voor taal, wiskunde, WO, MUVO en Frans (vanaf het 3de leerjaar). 
Criterium hierbij is dat zowel de sterke als de zwakkere leerlingen onderwijs op maat moeten 
krijgen. We blijven zoeken naar modernisering en verbetering indien nodig. 

 Wij hanteren moderne organisatievormen zoals werkwinkels, takenborden, hoeken- en 
contractwerk, zodanig dat zelfstandig leren geoefend wordt. 

 Actief gebruik van multimedia. 
 Wij kijken ook buiten de muren: museumbezoeken, stadsuitstappen, workshops in de Vroente, 

internet, natuurwandelingen, historische bezoeken, samenwerking met externe partners (o.a. de 
bib) 

 Onze betrachting om kinderen op te voeden tot wereldburgers: samenwerking met Oxfam-
Wereldwinkel, aandacht voor de kinderrechten en millenniumdoelen, projecten ver van huis  of 
andere sociaal-culturele projecten dicht bij huis. 

 Onze erkenning als millenniumschool. 
 Aandacht voor gezondheid en milieu: duidelijk afvalbeleid, enkel water, fruitpromotie, 

verslavingspreventie, bewegingstussendoortjes,  … 
 Aandacht voor verkeerseducatie: praktische verkeerslessen, fiets- en verkeersvaardigheids 

training, dode hoekproject, verkeerspark (PZ Grens),verkeersexamen (voetgangers en fietsers), 
deelname aan het verkeerstoets VSV 

 Aandacht voor andere culturen en overtuigingen; keuze uit alle erkende levensbeschouwingen, 
ICO-dag voor de zesde leerjaren, allerlei mondiale projecten 

 Transparantie in onze school: regelmatige oudercontacten, infoavonden, nieuwsbrieven, 
laagdrempelig bureel, vlotte contactmogelijkheden (telefoon, email, …) 

 Gratis naschoolse les tot 16u.15 (behalve op vrijdag): extra begeleiding, remediëringskansen, extra 
Frans en zelfs een mondje Engels. 

 Absolute vrije keuze in levensbeschouwelijke vakken (erkende) godsdienst en zedenleer, met 
eigen gemotiveerde leermeesters 

 Onze schaakclub op maandag- en vrijdagmiddag onder leiding van schaakleerkrachten, de 
computerclub waar kinderen leren programmeren. Ontwikkelen van talenten. 

 Ouder- en leerlingparticipatie vinden we belangrijk: onze Vriendenkring, een gemotiveerde 
schoolraad, een jaarlijks verkozen leerlingenraad met afvaardiging in de gemeentelijke kinderraad. 

 Onze “sterk rekenwerk”-groepen. Hier krijgen de sterke leerlingen extra uitdagingen en prikkels 
tot leren. Projecten voor sterkbegaafde leerlingen. 

 Ons streven naar onderwijs waar de kosten zo laag mogelijk worden gehouden: met 
onvoorwaardelijk respect voor de maximumfactuur basisonderwijs. 

 Het feit dat wij gemeentelijk onderwijs zijn. Zeer vlotte en nauwe samenwerking met het bestuur, 
de technische dienst, de administratie, IGEAN (dienst preventie en veiligheid) 

 Deelname aan gestandaardiseerde en genormeerde toetsen. Zo hebben we een perfecte 
aftoetsing van de leerplandoelen en een vergelijking met andere scholen in Vlaanderen. 

 Onze oprechte betrachting om voor alle kinderen en ouders een warme school te zijn waar 
iedereen welkom is en zich veilig en thuis kan voelen. 

 We zoeken geen dure woorden om onze kwaliteit kenbaar te maken; we zijn gewoon fier op wat 
we kunnen en op wat we doen. 

 

We zeggen wat we doen, maar vooral, we doen wat we zeggen ! 
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wie is de Wissel ? 

het schoolbestuur 

De Wissel is een gemeenteschool. Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur ons bestuur is. 

Wij behoren daardoor tot het Gemeentelijk Onderwijs en maken deel uit van OVSG, de 

onderwijskoepel van Steden en Gemeenten. Het zijn ook de leerplannen van OVSG die wij op 

school volgen. OVSG zorgt ook voor de pedagogische begeleiding, pedagogische publicaties,  

en de juridisch-administratieve ondersteuning van de scholen van het gemeentelijk net. 

Het gemeentebestuur zorgt er mee voor dat de leerplandoelen van OVSG kunnen 

gerealiseerd worden in goede, veilige en gezonde ruimtes, met de juiste middelen, en met 

voldoende materiële en morele ondersteuning. 

Regelmatig is er overleg tussen het schoolbestuur en de directie om “het schip op de goede 

koers te houden”. 

Schoolbestuur  Gemeentebestuur Wuustwezel 

Burgemeester  Dieter Wouters 

Schepen v. Onderwijs Mai Van Thillo 

Dienst Onderwijs zie organigram gemeentebestuur 

PBD   OVSG 

het schoolteam 

Wij zijn een enthousiast leerkrachtenteam dat gemotiveerd werkt aan de onderwijsvisie van 

de school. Elk teamlid wordt ingezet  volgens zijn of haar sterktes: klastitularis, zorgleerkracht, 

zorgcoördinator, bijzondere leermeester, ICT-coördinator. Leerkrachten gaan bij elkaar in de 

klas hun talenten benutten. 

Om dit schoolteam te vervolledigen zorgen de administratieve krachten en het 

onderhoudspersoneel mee voor het goede verloop en de goede sfeer op de school. 

Al deze mensen zijn bereid zich bij te scholen, samen te overleggen op vergaderingen, af te 

spreken in werkgroepen met als doel de leefwereld voor de kinderen en voor iedereen op 

school optimaal te maken. 

Jaarlijks wordt het ganse schoolteam voorgesteld in de eerste nieuwsbrief van september. 

Het schoolteam wordt bijgestaan door het CLB. Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen 

met hun vragen terecht bij onze CLB-medewerker. Via het onthaalteam wordt verder gekeken 

of de vraag wordt opgetild naar het trajectteam Eventueel wordt de vraag gericht aan het 

ondersteuningsnetwerk (NOA2). In gezamenlijk overleg worden de goede keuzes gemaakt om 

naar oplossingen te zoeken. Het team wordt jaarlijks voorgesteld in de nieuwsbrief en op de 

website. 

VCLBVNK,       Nieuwstraat 67, 2910 Essen         03 667 28 28 
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de schoolraad 

dit is een overleg- en adviesorgaan dat bestaat uit ouders, leerkrachten, mensen uit de 

plaatselijke gemeenschap en het schoolbestuur. Zij worden geraadpleegd en ingelicht over 

o.a. de maximumfactuur, het lestijdenpakket, de aanwending van de lestijden, de 

infrastructuurwerken, enz. Zij bewaken dus de kwaliteit van de school mee. De schoolraad 

zetelt drie maal per jaar en heeft een mandaat van 4 jaar. Op onze webpagina 

www.gemeenteschooldewissel.info vind je de samenstelling van de schoolraad. 

de vriendenkring 

Het oudercomité  is dan weer bekommerd om het algemeen welzijn van iedereen op school. 

Zij proberen leuke, ontspannende, gezellige en lekkere activiteiten te organiseren die een 

ontmoetingsmoment zijn voor ouders, kinderen en de school. De kinderen worden jaarlijks 

verrast met een uitstap, een extra sportdag, …. 

Voor vragen of medewerking: vriendenkring@glsdewissel.be  

de leerlingenraad 

Jaarlijks worden in elke klas vertegenwoordigers gekozen die zetelen in de leerlingenraad.  Zij 

doen allerlei voorstellen om het schoolleven voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te 

maken. De verslagen van hun vergadering worden besproken op de personeelsvergadering en 

in de klassen. De wieltjesdag, muziek op de speelplaats, de speelgoedkast, de balvrije 

speeltijd, … zijn enkele van hun realisaties. 

 

ouders op school 

Buiten al deze georganiseerde organen zijn ouders meer dan welkom op de school. De 

directie en de leerkrachten zijn steeds bereid tot een gesprek. (liefst na voorafgaande 

afspraak) 

Andere ouders zijn dan weer actief als leesmoeder, zwem- of fietsouder, chauffeur, 

medewerker aan workshops, … . We maken een hulpcheque waar ouders hun medewerking 

kunnen kenbaar maken. 

We zijn van oordeel dat de school een zaak  

is  van kinderen, ouders en leerkrachten ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.gemeenteschooldewissel.info/
mailto:vriendenkring@glsdewissel.be
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de scholengemeenschap 

Onze school vormt samen met de gemeentescholen van Wuustwezel (Klim Op en Blokje), 

Essen (Wigo) en Kalmthout (Kadrie en Maatjes) de Scholengemeenschap Grens. Binnen deze 

scholengemeenschap worden gezamenlijke middelen ingezet op het gebied van administratie 

en zorg. Met regelmaat is er overleg tussen de 3 schoolbesturen (Beheerscomité), de 

directies (Directeurenoverleg) en zorgcoördinatoren (zorgoverleg). De zetel en het 

voorzitterschap zijn gevestigd in De Wissel. 

Alle informatie is terug te vinden op www.scholengemeenschapgrens.be . 

 
        GBS Maatjes 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Gemeentelijk Onderwijs : 

 

 

http://www.scholengemeenschapgrens.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=scholengemeenschap+grens&source=images&cd=&cad=rja&docid=hHakh8kGlJt8bM&tbnid=Qr39sg7mLLCcWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gbskadrie.be/sitekadrie/index.php/weetjes-over-onze-school&ei=MlqjUayBLIzs0gXDqYHgBg&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNEHhzDeTJ2cvUPOo5YIcvGPmoeang&ust=1369746337505775
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=wigo&source=images&cd=&cad=rja&docid=CwQA9mz6rLbKvM&tbnid=GTkLGIWtBxyRkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wigo.be/&ei=alujUZiIL-3u0gWZt4DIAg&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNFlkj1-cvHl342Fh7qEo_Z8T1rKMQ&ust=1369746664105530
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onze kijk op onderwijs en opvoeding 

De Wissel wil een school zijn waar 

- kinderen de kans krijgen om te leren, te ontdekken, te beleven volgens eigen tempo 

en met eigen mogelijkheden 

- kinderen ten volle en oprecht gewaardeerd worden in hun persoonlijkheid, afkomst 

en overtuiging 

- kinderen de kans krijgen om te tonen waarin ze sterk zijn en deze sterktes ook 

optimaal te benutten, omdat ze er in uitgedaagd worden 

- kinderen het volste recht hebben op gepaste hulp wanneer het wat moeilijker gaat 

- kinderen gelukkig mogen zijn en dagelijks met plezier naar school komen. 

De Wissel wil een school zijn waar 

- gestreefd wordt naar kwaliteitsvol onderwijs met sterke, bewust gekozen 

onderwijsmethodes die voldoen aan onze visie. Onze  goede referenties in het 

middelbaar onderwijs zijn daar het bewijs van. 

- gestreefd wordt naar eigentijds onderwijs; elke klas is dan ook uitgerust met de 

modernste media en hanteert actuele onderwijsleervormen 

De Wissel wil een school zijn waar 

- gemotiveerde mensen dagelijks aan deze visie meewerken en ook bereid zijn om 

constant aan de gekozen weg te blijven timmeren. 

- teamleden gewaardeerd worden op hun talenten en deze ook ten volle kunnen 

inzetten voor alle kinderen 

- ouders zich betrokken voelen bij het schoolgebeuren en weten dat ze steeds welkom 

zijn voor een gesprek 

De Wissel wil een school zijn waar 

- lerend en nieuwsgierig naar de wereld gekeken wordt, en waar kinderen opgevoed 

worden tot mondige, levensbewuste en solidaire wereldburgers. 

- geen dure woorden gezocht worden om de kwaliteit kenbaar te maken, maar waar we 

ons best doen om goed onderwijs te bieden voor uw kinderen. 

- waar we kinderen bewust maken van hun  

kwaliteiten, en hen overtuigen van hun  

waardevolle plek in de samenleving 

 

 

 

 

 



 
 

 Gemeenteschool De Wissel / bijgewerkte versie juni 2019 
10 

communicatie 

 

website en facebook 

We hebben een mooie, up to date website, en facebookpagina. Hier kan men het schoolleven 

volgen in het fotoalbum. De meeste klassen beschikken ook over een eigen Facebookpagina. 

Verder zijn allerlei documenten online te raadplegen: schoolreglement, pedagogisch project, 

visieteksten, nieuwsbrieven, … 

Kinderen en ouders kunnen er ook terecht voor extra leuke oefenstof.  

Men vindt er links naar de externe partners: schoolbestuur, scholengemeenschap, 

opvoedingspunt, VCLB, de BIB, Klasse voor Ouders, … 

nieuwsbrief 

Met regelmaat geeft de school een nieuwsbrief uit. Hier vindt men praktische info over de 

volgende maand, verslagen van bepaalde schoolactiviteiten, mededelingen, kalenders, en zo 

meer. 

De  brief wordt per mail naar alle ouders gestuurd. Hij is ook te raadplegen op de website. 

rapporten 

Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport (herfst, winter, lente en zomer).Het is de 

rapportering van een permanente evaluatie over een lange periode gezien.  Het bestaat deels 

uit een cijfer-, deels uit een woordelijk rapport. Ook leer- en leefhoudingen worden 

geëvalueerd en gerapporteerd. Wij meten kinderen niet met elkaar, maar elk rapport is een 

spiegel van de ontwikkeling van elk individueel kind. 

oudercontact 

Transparantie behoort prominent tot de schoolvisie en wordt dan ook bewust hoog in het 

vaandel gedragen. Op de infoavond (eerste schoolweek) lichten we alle ouders zowel de 

algemene als de klasspecifieke werking van de school toe. Verder is er een oudercontact in 

november , in januari ( 6de) en de rond de paasvakantie (voor wie dit wenst). Ook is er nog 

mogelijkheid om de klastitularis te spreken op het einde van het schooljaar. 

Niemand hoeft te wachten op de georganiseerde momenten. Ouders, zowel als leerkrachten 

kunnen ten allen tijd een gesprek plannen om de meer dringendere zaken te bespreken. Hoe 

sneller een probleem wordt aangepakt, hoe minder kans het heeft om uit te groeien. 

Op het bureel kan men tijdens de schooluren (of anders na afspraak) ook steeds terecht; 

samen zoeken we dan naar een gepast antwoord tot ieders tevredenheid. 
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totaalonderwijs 

onderwijsaanbod 

De doelen van het pedagogisch project worden geconcretiseerd voor de lagere school door 

middel van de leerplannen, geschreven door OVSG, en dit voor volgende leergebieden: 

lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlandse taal, Franse taal, wiskundige initiatie 

en wiskunde, leergebiedoverschrijdende leerlijnen (ICT, leren leren, sociale vaardigheden) 

Bijkomend zijn er 2 lestijden godsdienst (grondwettelijk erkend) of niet – confessionele 

zedenleer. 

leermethodes 

Onze methodes voor wiskunde, taal, spelling, wereldoriëntatie, Frans en levensbeschouwing 

worden met de grootste zorg gekozen. Ze moeten voldoen aan de visie die we voor ogen 

houden (zowel remediëring als uitbreiding moeten mogelijk zijn). Maar, … onderwijs in de 

Wissel is meer. 

De Wissel wil ook volgende doelen nastreven: 

een wereldbewuste school 

We kijken buiten de muren: er zijn de verschillende leeruitstappen (cultuur, natuur, 

historisch), deelname aan workshops binnen als buiten de school. We gaan op verkenning in 

de wereld, beginnend bij de korte omgeving, ons dorp,  en zo verder en verder over 

Vlaanderen en de wereld. 

een uitdagende school 

Op maandag- en vrijdagmiddag kunnen de liefhebbers schaken in de schaakclub. Een keer per 

jaar organiseren we een schaakevent, samen met de vrienden in Klim Op. Kinderen kunnen 

inschrijven in de computerclub: eenvoudig leren programmeren. Sterke leerlingen dagen we 

uit in ‘sterk rekenwerk’. In het 6de leren we een mondje Engels. 

een mondiale school 

We doen jaarlijks een mondiaal project, we nemen deel aan de “Schrijf-ze-vrij-dag, er is het 

project eerlijke handel, de jaarlijkse ICO-dag voor de 6e jaars. We stellen de kinderrechten in 

de kijker. We voeden onze kinderen op tot mondige, kritische en solidaire wereldburgers.  

een sportieve school 

elke klas heeft 2 lestijden bewegingsopvoeding, gegeven door een goed opgeleide, 

gemotiveerde leermeester. Er wordt met regelmaat middagsport voorzien, er is het intensief 

zwemonderwijs in 2de en 3de leerjaar, de deelname aan SVS -sportactiviteiten binnen en 
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buiten de lesuren, de scholenveldloop, sportdagen,  langlaufen in de Hoge Venen (of 

schaatsen bij zachte winters). 

een gezonde milieubewuste school 

Er is de fruitdag op woensdag, de drinkfonteintjes, de aanmoediging om enkel water te 

drinken. We moedigen het gebruik van boterhammendozen, koekendozen en hervulbare 

flessen aan. Duidelijk snoepbeleid: geen snoep ! Sorteren op de speelplaats: grijze, blauwe en 

GFT bak . 

een culturele school 

We bezoeken musea, tentoonstellingen. We gaan naar het theater, of halen theater in de 

school. Cultuurhistorische wandelingen door eigen gemeente en omliggende steden. Uitleven 

op Pennenzakkenrock voor de derde graad. 

een pluralistische school 

In onze school is er absolute vrije keuze in levensbeschouwing, gegeven door zeer gedreven 

leermeesters. Opvoeden tot wederzijds respect en begrip door regelmatige samenwerking 

aan projecten. Wijzigingen in keuze LBV moeten voor 30 juni van het lopende schooljaar 

schriftelijk aangevraagd te worden. Feesten, gebonden aan de levensbeschouwing worden 

volledig buiten de school georganiseerd en beleefd. 

een speelse school 

We hebben een mooie speelplaats, er is de speelgoedkast, de trimestriële wieltjesdag, de 

muziekdag. We organiseren “groene” coöperatieve spelen, gezelschapsspelnamiddagen met 

de (groot)ouders. 

een verkeersveilige school 

We moedigen onze kinderen aan om te voet of met de fiets naar school te komen. Onze 

fietsenstalling is dan ook prima in orde en veilig gesitueerd binnen de poort. In de 

winterperiode (van na de  herfstvakantie tot aan de krokusvakantie) is het dragen van een 

fluovest (of fluohoes over de boekentas) voor fietsers verplicht. Uiteraard moedigen we het 

constant gebruik hiervan aan. We zien verkeersopvoeding als een brede vaardigheidstraining: 

educatieve voetgangers- en fietsroutes, deelname aan de week van de zachte weggebruiker, 

fietsencontroles i.s.m. de politie, bus evacuatie oefeningen, fietsvaardigheidsparcours, 

verkeersexamens (voetganger en fietser), deelname aan project Verkeersveiligheid op de 

buiten. (landbouwvoertuigen) 
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een budgetvriendelijke school 

Wij trachten in ons beleid de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. Voor de 

leeruitstappen wordt de absoute kostprijs (toegang, gids, …) aangerekend. Alle kinderen 

krijgen bij inschrijving een turn T-shirt aangeboden van de school. (een vervanging in de 

schoolloopbaan) Kinderen  brengen hun eigen flesje water mee, of kunnen drinken aan de 

drinkfonteintjes op school. Blijven eten in de refter aan democratische prijs. Vrijblijvend kan 

een beurtenkaart voor melk worden gekocht, of kinderen brengen zelf water mee. Er is gratis 

naschoolse les waar leerlingen kans krijgen hun taken te maken, waar extra kansen geboden 

worden om iets nog eens uit te leggen, waar de kinderen van het 6de de kans hebben een 

woordje  Engels te leren en te  ervaren hoe vertrouwd dit allemaal wel klinkt…. 

De schoolrekening wordt driemaal per jaar verstuurd; dit voorkomt al te grote facturen. 

(december, Pasen, juni) 

Wij houden bewust onze kosten binnen de grenzen van  de maximumfactuur. 

een dorpsschool 

We proberen deel te zijn van de plaatselijke dorpsgemeenschap: we gaan naar mensen toe, 

we halen mensen in huis. We betrekken plaatselijke verenigingen in onze activiteiten. We 

nemen zo mogelijk deel aan activiteiten in de plaatselijke gemeenschap. 

  

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=wuustwezel&source=images&cd=&cad=rja&docid=tzzajM8QTyPsgM&tbnid=nk5LtlxPLJakIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wezelopdefoto.be/p1027722815/h9AB2BE4&ei=z1ekUbblHuPU0QXN2IGgCg&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNFNAJ789Me7HYOCk_pCQ3NIqfJZQA&ust=1369811240623000
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zorgzaam 

Zorg is in onze school uitgebreid, structureel uitgebouwd en stevig ingebed in de organisatie. 

Sowieso heeft elke leerkracht 2 lestijden opdracht om zorg en bijstand te verlenen in de 

andere klassen, in overleg met de collega’s. Tijdens deze uren kan de leerkracht ook de 

zorgwerking binnen de eigen klas uitwerken en vorm geven. 

Binnen de mogelijkheden van het lestijdenpakket, trachten we ambulante zorguren aan te 

wenden. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk kinderen begeleiding op maat krijgen. (zowel 

remediërend als uitdagend) 

De ganse zorg wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator, zeer gemotiveerd en van 

opleiding kinderpsycholoog. Hij is de geplaatste man om de juiste aanpak en methodieken 

mee uit te stippelen. Hij coacht zowel de kinderen als de leerkrachten als de ouders in het 

zorgproces. We worden hierin bijgestaan door deskundige begeleiding en ondersteuning 

vanuit CLB  en vanuit Noa2  (ons ondersteuningsnetwerk). 

We zien zorg in onze school zeer bewust naar twee richtingen: kinderen die het moeilijk 

hebben moeten gepaste hulp krijgen. Maar ook kinderen voor wie het allemaal wat te 

gemakkelijk gaat, verdienen een aanpak op maat, nieuwe uitdagingen dus. We hebben een 

goed screeningsysteem om de kinderen met beide zorgvragen op te sporen. 

Met regelmaat worden kinderen besproken in de MDO’s (titularis, CLB, ON, zorgcoördinator, 

eventueel externen en zo mogelijk de directie). Op deze overlegmomenten worden de 

zorgvragen besproken en wordt gezamenlijk naar een gepaste aanpak gezocht, binnen de 

visie van het handelingsgericht werken. We trachten steeds opnieuw een juiste weg te kiezen 

om de capaciteiten van de kinderen ten volle te benutten, en niet te focussen op wat niet 

goed gaat. 

Ouders worden hierin steeds betrokken  en uitgenodigd op een gesprek vooraleer we een 

interventie aanvangen. 

We hebben een duidelijke visie op vertragen (zittenblijven). Deze visie is integraal te lezen op 

onze website www.gemeentseschooldewissel.info  bij visieteksten. De definitieve 

eindbeslissing voor zittenblijven ligt, volgens de regelgeving, volledig bij de school. (uitspraak 

door klassenraad, gesteund  

door het advies van CLB). 
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voel je thuis op school 

algemene visie 

Leren op school is belangrijk. Het is dan ook niet voor niets de kerntaak van een school. Maar 

buiten het leren moet er ook geleefd worden. En samenleven vraagt om afspraken. 

Deze afspraken zijn algemeen gemaakt in het schoolreglement. Elke ouder heeft bij 

inschrijving van zijn kind hiervoor akkoord getekend. 

Voorts zijn er de afspraken in de leefregels. Hier leggen we de gewone dagdagelijkse regeltjes 

vast. Deze worden ook met de leerlingen besproken. 

Ook wellevendheid en beleefdheid vinden we belangrijk. We hebben dan ook maandelijks een 

tip om aan te werken (groeten, hoe gedraag ik me t.o.v. volwassenen, en zo meer).  

Door regelmatig op deze afspraken terug te komen, houden we ze levend en trachten we de 

sfeer op school prettig en leerzaam te maken.  

Om deze redenen, en om veiligheidsredenen is de maximumcapaciteit voor onze school dan 

ook bepaald op 250 leerlingen. 

Onze kleintjes krijgen ook een peter of meter uit het zesde leerjaar. Zij zorgen er mee voor  

dat de nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen op de school, en dat ze de gewoontes en 

afspraken snel mee onder de knie hebben. 

afspraken in het kort 

schoolreglement 

Dit is een door het schoolbestuur (gemeentebestuur) officieel goedgekeurd reglement. Het 

wordt aan de ouders kenbaar gemaakt via de website of indien gewenst in papieren vorm. Bij 

inschrijving dienen ouders zich hiermee akkoord te verklaren. 

pedagogisch project 

In dit document maakt de school haar visie op onderwijs duidelijk. Ze zet duidelijk de 

krachtlijnen waarmee zij haar onderwijsdoelen nastreeft uiteen.  U vindt er de visie op 

basisonderwijs, het schoolconcept, de visie op zorg en gelijke kansenonderwijs, de visie en 

wijze van rapporteren en evalueren,  terug. De integrale tekst is weer te raadplegen op de 

website van de school, of in papieren vorm. Bij inschrijving tekenen de ouders hier voor 

akkoord. 
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afspraken voor kinderen 

In deze tekst staan de kleine dagdagelijkse afspraken voor de kinderen op school uitgelegd. In 

eenvoudige bewoordingen, grappig geïllustreerd staan, per rubriek, worden deze regels 

behandeld. In de klas komen deze afspraken aan bod. 

privacy 

De school gebruikt geen verborgen camera’s en respecteert de verplichtingen die 

voortvloeien uit de privacywetgeving. Op de website en de facebookpagina van de school 

worden foto’s gezet die de activiteiten van de kinderen registreren. Bij inschrijving kunnen 

ouders kenbaar maken hiermee niet akkoord te gaan. 

 

  

  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=schoolreglement&source=images&cd=&cad=rja&docid=YasEH9ELZbTQCM&tbnid=po3oN-jhKVCOCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bsdetrampoline.be/schoolreglement&ei=9likUbfoDZGZ0QWruYGoBA&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNGB9sfcmxLdMcso3jWHR8ij_fNuFw&ust=1369811552537883
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praktische zaken 

contactgegevens 

naam  Gemeenteschool De Wissel 

adres  Hagelkruis 2a 

telefoon 03 690 46 45 

e-mail  info@glsdewissel.be  

www  www.gemeenteschooldewissel.info   

bestuur Gemeentepark 1 

directie  

Jan Van Gils 

03 690 46 45 

0474 339 043 

bereikbaar tijdens de schooluren en na afspraak 

schooluren 

08.00  poort gaat open (nog geen bewaking) 

08.10  kinderen op de speelplaats, er is toezicht 

08.30  aanvang van de voormiddag (2 x 2 lestijden) 

12.05  einde voormiddag 

13.15  aanvang namiddag (2 x 1 lestijd) 

15.10  einde van de namiddag 

16.15  einde van de facultatieve naschoolse les (ma, di, do) 

lestijden 

Onze onderwijsdoelen worden nagestreefd in 28 lestijden van 50 minuten per week. Hiervan 

zijn 2 lestijden voorzien voor bewegingsopvoeding en 2 lestijden voor levensbeschouwelijke 

vakken (godsdienst of zedenleer) 

rijbegeleiding 

De rijen worden steeds begeleid tot aan de Bredabaan en tot in de bocht van het Hagelkruis. 

We vragen ouders dan ook hun kinderen op te wachten aan de Elite, op de Wissel (plein) of in 

de bocht Hagelkruis. Voor de veiligheid van iedereen vragen we om niet met de auto staan te 

wachten in de nabijheid van de poort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@glsdewissel.be
http://www.gemeenteschooldewissel.info/
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=rij+kinderen&source=images&cd=&cad=rja&docid=op9F3Jgph375FM&tbnid=3g0-zhOQL0_dHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_13880210_vector-silhouetten-kinderen-staan-a-a-in-een-rij.html&ei=aUekUe-ICOim0wW444CgCw&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNHRyOtUOHqjgFcRA6Yssu3ZWeae2A&ust=1369807046261537
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buitenschoolse opvang 

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door Stekelbees, en is gelokaliseerd in het 

Huis van het Kind, Gasthuisdreef. ’s Ochtends worden de kinderen te voet gebracht door 

Stekelbees. Zij zijn om 8.10 op school. Na schooltijd brengen de leerkrachten de kinderen 

weer te voet naar  Stekelbees.  

middagtoezicht 

De kinderen kunnen blijven eten in de refter. Ze brengen zelf boterhammen, eventueel 

instant-soep, of een flesje water mee (geen andere dranken!). Er kan een beurtenkaart 

gekocht worden voor een beker melk. Middagtoezicht kost 0.50 euro per middag. (vastgelegd 

door het schoolbestuur). (uitgereikt door de school). Er kan gewerkt worden met een 

refterabonnement (wie altijd blijft eten) of een 10- beurtenkaart (wie nu en dan eens blijft 

eten). Het middagtoezicht valt onder de kinderopvang, en geeft recht op een fiscaal attest 

afwezigheden 

Elke leerplichtige leerling die is ingeschreven in onze school moet, behoudens gewettigde 

redenen van afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle 

onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd, en waarvoor hij geen vrijstelling 

heeft. Kinderen zijn met andere woorden verplicht aanwezig te zijn op school. 

Het is de opdracht van de overheid om erop toe te zien dat de leerplicht ook werkelijk 

resulteert in schoolaanwezigheid. In geval van afwezigheid wordt de school telefonisch op de 

hoogte gebracht (voor 08.30 u.) 

Gewettigde redenen voor afwezigheid zijn: 

 ziekte  

o - een afwezigheid wegens ziekte (max. 3 opeenvolgende kalenderdagen) . 

Hiervoor volstaat een briefje van de ouders, behalve wanneer het binnen 

het schooljaar voor de 5de keer voorvalt. 

o - voor een ziekte van meer dan 3 kalenderdagen, of na de 4de keer 

afwezigheid is steeds een medisch attest vereist 

 van rechtswege, en zonder toestemming van de directeur (briefje van de ouders + 

bewijsstuk van de reden van afwezigheid) 

o - bijwonen van een begrafenis of huwelijk van iemand die onder    

  hetzelfde dak woont of een bloed- of aanverwant van het kind 

o -bijwonen van een familieraad of dagvaarding voor een rechtbank 

o - beleven van feestdagen, verbonden aan de erkende godsdiensten 

o - actief deelnemen als topsportbelofte aan sportieve manifestaties  

 

 

 

 voor alle andere afwezigheden is vooraf toestemming van de directeur vereist. 
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te laat komen of vroeger vertrekken 

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het werkt storend voor het leerproces van de 

anderen We vragen dan ook met nadruk er voor te zorgen dat uw kind  op tijd op school is. 

Dezelfde bemerking maken we bij het vroegtijdig de lessen verlaten. We vragen dit tot het 

strikte minimum te beperken, en vooraf mee te delen aan de directie en de titularis 

schoolagenda 

Vanaf het eerste leerjaar hebben de kinderen een schoolagenda. Hierin noteren zij de 

dagelijkse lessen, taken en opgelegde opdrachten. Het agenda wordt bij voorkeur dagelijks 

nagekeken, en minstens wekelijks ondertekend door ouders en leerkracht. Er is ruimte voorzien 

voor communicatie ouders <-> leerkracht en omgekeerd. Het agenda is een officieel document 

dat met zorg dient behandeld te worden. 

huistaken 

Huistaken worden in onze school meegegeven, volgens de afspraken in het schoolwerkplan. De 

leerlingen zijn dan ook gehouden om deze nauwgezet te maken. 

kleding 

Kinderen komen verzorgd naar school. Meisjes dragen geen al te korte rokjes en geen topjes 

met spaghettibandjes. Teenslippers en ander strandschoeisel laten we ook voor thuis. Zorg in 

de winter voor voldoende warme en beschermende kledij. Voorzie alles van naam. 

rapporten 

Vier maal per jaar wordt aan de ouders en kinderen gerapporteerd over hun leerprestaties en 

leervorderingen (herfst, winter, lente en zomer). Tweemaal worden ook de leer- en 

leefhoudingen, en drie maal de lichamelijke opvoeding geëvalueerd en gerapporteerd. 

Kinderen en ouders hebben de mogelijkheid hun bevindingen neer te schrijven. Daar wij in onze 

visie kinderen beoordelen volgens hun eigen leervorderingen en – prestaties, vermelden we 

geen klasgemiddelde noch mediaan op het rapport. (visie is uitgeschreven vooraan in het 

rapport en te raadplegen op de website, www.gemeenteschooldewissel.info  bij visieteksten). 

Ons rapport is een doorgroeirapport dat 6 leerjaren met de kinderen naar een volgend leerjaar 

wordt doorgegeven. Voor 2de en 3de leerjaar wordt bijkomend een zwemrapport uitgereikt. 

getuigschrift basisonderwijs 

Op het einde van het basisonderwijs wordt na overleg in, en beslissing door de klassenraad,  

volgens afgesproken, decretale criteria, het getuigschrift basisonderwijs uitgereikt door het 

schoolbestuur. De betreffende criteria zijn te raadplegen op de website 

www.gemeenteschooldewissel.info (schoolreglement) 

 

http://www.gemeenteschooldewissel.info/
http://www.gemeenteschooldewissel.info/
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bijdrageregeling 

De verplichte uitgaven die dienen om pedagogische activiteiten te organiseren die in functie 

staan om de eindtermen te behalen, worden jaarlijks meegedeeld aan de ouders via het 

nieuwsbrief, en op vraag van de ouders,  bij inschrijving. De uitgavenregeling is conform de 

Vlaamse decreten aangaande kosteloos basisonderwijs. De school heeft, samen met de 

scholen uit alle onderwijsnetten en – niveaus uit de regio de code voor kansarmoede 

ondertekend. Dit houdt in dat de school zich bewust engageert om de uitgaven tot een 

verantwoord minimum te beperken. (zie bijlage 2)   

vakantieregeling 

De school houdt zich aan de vakantieregeling zoals ze wordt opgelegd door de Vlaamse 

Overheid. De 2 facultatieve vrije dagen worden op het einde van het schooljaar voor het 

volgende schooljaar meegedeeld. Deze worden gekozen in overleg met de andere scholen in 

Wuustwezel-Centrum. (zie bijlage 1) 

Dit zijn de principes:  

 de zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus.  
 de herfstvakantie begint de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 

week. Indien 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 
november;  

 de kerstvakantie begint de maandag van de week waarin Kerstdag valt en duurt 2 
weken. Indien Kerstdag op een zaterdag of zondag valt, dan begint de kerstvakantie 
op de maandag na Kerstdag;  

 de krokusvakantie begint de 7de maandag voor Pasen en duurt 1 week;  
 de paasvakantie begint de 1ste maandag van april en duurt 2 weken. Indien Pasen in de 

maand maart valt, dan begint de paasvakantie de maandag na Pasen. Indien Pasen na 
15 april valt, begint de paasvakantie de 2de maandag voor Pasen. In dat laatste geval 
wordt de schoolvakantie met één verlofdag verlengd: paasmaandag.  

 Hemelvaartsdag en de dag nadien.  
 11 november en 1 mei  zijn ook vakantiedagen, voor zover zij niet in een 

vakantieperiode vallen 
 In geen geval mogen kinderen een dag vroeger met vakantie vertrekken. Hiervoor 

zal nooit toelating gegeven worden. 
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Schoolvakanties tot en met 2022 - 2023  

SCHOOLJAAR Herfstvakantie 
van - t.e.m. 

Kerstvakantie 
van - t.e.m. 

Krokusvakantie 
van - t.e.m. 

Paasvakantie 
van - t.e.m. 

Hemelvaart  
van - t.e.m 

2019 - 2020 28/10 - 3/11 23/12 - 5/1 24/2 - 1/3 6/4 - 19/4 21/5 - 22/5 

2020 - 2021 2/11 - 8/11 21/12 - 3/1 15/2 - 21/2 5/4 - 18/4 13/5 - 14/5 

2021 - 2022 1/11 - 7/11 27/12 - 9/1 28/2 - 6/3 4/4 - 18/4 26/5 - 27/5 

2022 – 2023 31/10 – 6/11 26/12 – 8/1 20/2 – 26/2 3/ - 16/4 18/5 – 19/5 

 

Onze partners 

 Gemeente Wuustwezel:  www.wuustwezel.be       
 Onderwijs Vlaanderen:   www.ond.vlaanderen.be  
 Klasse voor ouders:    www.klasse.be/ouders  
 Opvoedingswinkel:    www.opvoedingswinkelbrasschaat.be 
 Studietoelagen:    www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen 
 CLB:      www.vclbvnk.be 
 Noa2 (ondersteuningsnetwerk) www.noahelpt.be  
 OVSG (onderwijskoepel):  www.ovsg.be 
 Koogo (ouderverenigingen):   www.koogo.be 
 Scholengemeenschap Grens:  www.scholengemeenschapgrens.be 

                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  De juiste keuze voor een prima start. 
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Op stap in de wereld  
 

Kronkeldiedoe – boomgaard Rijkevorsel – beroependag – 
samenwerken in Amandina – Film in Kadans – uitwaaidag in de 
Molenbergen – Vertheltheater De Belleman – sport in de Lilse 
Bergen – Dippiedoe – Billy Bird – een schrijver aan het woord – 
de Vroente – Mega Spelenpaleis – bezoek aan Klina – Suske en 
Wiskemuseum – Bewegingsjungle – bezoek aan Fie & Co – naar 
het Gemeentehuis – naar de Kringloopwinkel – bezoek aan het 
gemeentehuis – speurtocht door het Uilenbos – Beekse Bergen 
– Bokrijk – dag van de Landbouw – fietstochten door heel 
Wuustwezel – Plantin Moretusmuseum – Speelgoedmuseum – 
luchthaven Deurne – schooltheater in Kadans - Hidrodoe – Alles 
met de Bal - Gallo-Romeins museum Tongeren – de Milieuboot 
– Igean Brecht – Graven om te weten – langlaufen – 
Pennenzakkenrock – vissen bij visclub De Maatjes – 
Gravensteen Gent – muziektheater Haar & Snaar - Vlaams 
Parlement – Bellewaerde – In Flanders  Fields museum – 
Nationale Bank van België – havenrondvaart Antwerpen – 
Antwerpen Cultureel-historisch – Rubenshuis – Poorterwoning 
– ICO-dag – bezoek middelbare scholen – scholeninfobeurs – 
afdaling Ninglinspo  
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JAARKALENDER

GEMEENTESCHOOL DE WISSEL 2019 - 2020
03/6904645    www.gemeenteschooldewissel.info 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI

1 Z 1 D 1 V 1 Z 1 W

2 M 2 W 2 Z halloweentocht 2 M Sinterklaas op school 2 D

3 D 3 D dierendag 3 Z 3 D 3 V

4 W 4 V facultatieve verlofdag 4 M 4 W soep op de markt 4 Z

5 D infoavond/start NSL 5 Z 5 D 5 D 5 Z

6 V 6 Z 6 W 6 V 6 M

7 Z 7 M 7 D 7 Z 7 D

8 Z 8 D 8 V dag van de vrede 8 Z 8 W

9 M 9 W 9 Z 9 M 9 D

10 D 10 D 10 Z 10 D 10 V

11 W 11 V 11 M wapenstilstand WO I 11 W 11 Z

12 D 12 Z 12 D 12 D 12 Z

13 V pedagogische studiedag 13 Z 13 W 13 V 13 M

14 Z 14 M 14 D 14 Z 14 D

15 Z centjeskermis 15 D 15 V 15 Z 15 W

16 M 16 W 16 Z lichtstoet 16 M warmste week 16 D

17 D schoolfotograaf 17 D 17 Z 17 D 17 V

18 W dag vd sportclub 18 V dag vd jeugdbeweging 18 M 18 W 18 Z

19 D 19 Z 19 D 19 D film @ kadans 19 Z

20 V strapdag 20 Z 20 W 20 V winterrapport 20 M

21 Z 21 M 21 D 21 Z 21 D

22 Z dorpsdag 22 D 22 V 22 Z 22 W oudercontact L6

23 M 23 W oudercontact L1-L6 23 Z 23 M 23 D

24 D 24 D 24 Z 24 D 24 V

25 W 25 V herfstrapport 25 M 25 W kerst 25 Z

26 D 26 Z 26 D Haar & Snaar 26 D 26 Z

27 V scholenveldloop 27 Z herfst 27 W 27 V 27 M

28 Z slag van 28 M 28 D 28 Z vakantie 28 D

29 Z wuustwezel 29 D vakantie 29 V 29 Z 29 W ped. studiedag 

30 M 30 W 30 Z 30 M 30 D gedichtendag

31 D 31 D 31 V

FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI

1 Z 1 Z 1 W oudercontact L1 - L5 1 V dag van de arbeid 1 M pinkstermaandag

2 Z 2 M 2 D 2 Z 2 D

3 M 3 D 3 V lenterapport 3 Z 3 W

4 D 4 W 4 Z 4 M facultatieve verlofdag 4 D

5 W scholenbeurs 5 D 5 Z 5 D 5 V

6 D 6 V 6 M 6 W 6 Z

7 V 7 Z 7 D 7 D 7 Z

8 Z 8 Z 8 W 8 V 8 M

9 Z 9 M 9 D 9 Z 9 D

10 M 10 D 10 V paas 10 Z 10 W

11 D 11 W 11 Z 11 M 11 D schoolreizen

12 W 12 D 12 Z 12 D 12 V

13 D 13 V 13 M vakantie 13 W 13 Z

14 V 14 Z 14 D 14 D 14 Z

15 Z quiz 15 Z 15 W 15 V 15 M

16 Z 16 M 16 D 16 Z 16 D

17 M 17 D 17 V 17 Z 17 W

18 D 18 W 18 Z 18 M 18 D

19 W 19 D 19 Z 19 D 19 V

20 D 20 V 20 M 20 W 20 Z

21 V carnaval & stoet 21 Z 21 D 21 D hemel 21 Z

22 Z 22 Z 22 W kleuterbezoek 22 V vaart 22 M

23 Z 23 M 23 D 23 Z weekend 23 D schooluitstap vriendenkring

24 M krokus 24 D 24 V 24 Z 24 W

25 D 25 W 25 Z 25 M 25 D

26 W 26 D 26 Z doe mee dag 26 D 26 V

27 D vakantie 27 V 27 M 27 W 27 Z

28 V 28 Z 28 D 28 D theater @ Kadans 28 Z

29 Z 29 Z 29 W 29 V 29 M receptie L6

30 M mondiale week 30 D 30 Z pinkster 30 D zomerrapport

31 D 31 Z weekend

schoolvrije dag pv / geen NSL NSL= naschoolse les zwemmen 10xL3 / 10x L2  

Bijlage 1:  jaarkalender 2019 – 2020  
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Bijlage 2 : bijdrageregeling  2019 – 2020 
Bijdrageregeling voor ouders voor het schooljaar 2019 - 2020 (decretaal bepaald sinds 01-

09-08) 

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: 
december: 30 EUR  Pasen: 30 EUR + 20 EUR * juni: 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 (uitstappen) 
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Bijlage 3: Teamformatie en klassenverdeling 
klasgroepen titularis(sen) 

L1 (klas van Zoem & Zara) juf Wendy 

L2 (sterrenklas) juf Annelies 

L2 (uiltjesklas) juf Greet 

L3 (Klas van Suske & Wiske) juf Lief 

L3 (klas van Schanulleke) juf Evelien 

L4A mr Koen 

L4B juf Anke 

L5 mr Luc & juf Sally 

L6A mr Rik & juf Ines 

L6B juf Helga & juf Femke 

bijzondere leermeesters 

bewegingsopvoeding mr Wouter 

katholieke godsdienst juf Lore 

islamitische godsdienst juf Nadia & mr Mahmud 

niet confessionele zedenleer mr Mathias 

ambulant  

zorg en aanvangsbegeleiding mr Luc 

coördinatoren  

zorg mr Lander 

ICT mr Guy 

secretariaat  

 Elke & Annemie 

onderhoud  

 Karin & Karin 

directie  

 Jan  

 


