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De directeur aan het woord  
 
Zie zo, nu is het echt niet lang meer hoor. We zijn 
er hier op school helemaal klaar voor. We hebben 
het veiligheidspreventieplan voorgelegd aan de 
adviseur, en we hebben groen licht gekregen. De 
Wissel kan dus “covid-proof” opstarten. En dat is 
maar goed ook. De leerkrachten zijn hier al volop 
rondjes aan het draaien om de klas tip-top in orde 
te hebben tegen 1 september. Niet alleen netjes, 
maar ook helemaal conform de verplichte 
maatregelen. Bij de kinderen begint het vast ook al 
wel te kriebelen: naar de nieuwe klas, de nieuwe 
juf/meester, en zelfs de nieuwe school ! Hoe 
spannend is dat zeg !? 
Ik kijk uit naar weer een mooi schooljaar. Ik ben 
overtuigd dat de Wissel snel weer op kruissnelheid 
zal komen om met gestage koers in de 
onderwijszee te varen: gemotiveerd, vastbesloten 
en vakkundig. Ik kan elke ouder gerust stellen dat 
de kinderen veilig aan boord zijn en een mooie reis 
zullen maken door de “leer-, speel- en 
beleefwereld”. Hou ze maar mee in oog, en je zal 
versteld staan hoe wonderbaarlijk het leerproces 
zal lopen.  
Ik hoop op een mooi jaar van fijne, constructieve 
en leuke  samenwerking met iedereen: kinderen, 
collega’s, ouders, bestuur, alle medewerkers, … en 
iedereen die onmisbaar is.  
Samen maken we er een onvergetelijk jaar van.  
 

 
 

 

september  
1 start van het schooljaar 
7 start van de naschoolse les 
11 L4  de Klot (fietsuitstap) 
16 pedagogische studiedag 

vrijaf voor de kinderen 
18 de schoolfotograaf komt langs 

strapdag (fietsdag) 
29 L5 ‘graaft om te weten’ 
 

 
 

Denk eraan: de kinderen hebben vrij op 
woensdag 16 september. 

De leerkrachten hebben dan pedagogische 
studiedag. 

 
 

Een echte infoavond organiseren we dit jaar niet. 
Je zal de klasinfo op een of andere manier 

digitaal in de mailbox krijgen van de 
leerkrachten. Hou die dus zeker in het oog. 
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Wie is nu die crew op De Wissel ? 
 

klas 1 L1 Zoem Wendy 
klas 2 L1 Zara Greet & Helga 
klas 3 L2 sterren Annelies 
klas 4 L2 monstertjes Femke 
klas 10 L3 Suske & Wiske Lief 
klas 5 L3 Schanulleke Evelien 
klas 6 L4 Koen 
klas 9 L5A Sally & Luc 
klas 7 L5B Anke 
klas 8 L6 Ines & Rik 
zaal bewegen en sporten Wouter 
Hagelkruis islam Najoua 
oud klas kath.godsdienst Francien  Lore 
zolder n.c. zedenleer Bieke 

 zorg Helga & Luc 

 aanvangsbegeleiding Luc 

 zorgcoördinator Lander 

 ict-coördinator Guy 

 zij houden het netjes Karin & Karin 

 zij doen ‘papierwerk’ Elke en Annemie 

 hij staat aan ’t roer Jan 

 

 

Verlofdagen en vakanties 
 
Vakanties (van maandag t.e.m. zondag) 
 
02.11.20 – 08.11.20 herfstvakantie 
21.12.20 – 03.01.21 kerstvakantie 
15.02.21 – 21.02.21 krokusvakantie 
05.04.21 – 18.04.21 paasvakantie 
 
Schoolvrije dagen 
 
05.10.20 facult.verlofdag 
11.11.20 wapenstilstanddag 
30.04.21 facult. Verlofdag 
13.05.21 Hemelvaartdag 
14.05.21 brugdag 
24.05.21 pinkstermaandag 
 
Pedagogische studiedagen 
 
16.09.20  
07.05.21  
 

 

Personeelsvergaderingen 
Op dagen van PV is er geen naschoolse les, en is 
de school dus uit om 15.10 u. Kinderen die het 
nodig hebben worden dan naar de opvang 
gebracht. Dit zijn de dagen waarop pv is gepland: 

dinsdag 06.10.20 donderdag 04.03.21 
maandag 09.11.20 maandag 09.04.21 

donderdag 03.12.20 dinsdag 04.05.21 
maandag 11.01.21 donderdag 03.06.21 
dinsdag 02.02.21  

 
Zo, dit kan je al plannen…. 

Nieuws van de vriendenkring 
 
Omwille van corona-maatregelen, kan de 
traditionele centjeskermis (20 september) 
jammer genoeg dit jaar niet doorgaan. Wie weet 
organiseren we dit ergens in het voorjaar, mocht 
het dan allemaal weer wel mogelijk zijn. 
 
Wil je graag je steentje bijdragen in de 
vriendenkring, geef dan gerust een seintje. Dit 
kan via de school, of via  
vriendenkring@glsdewissel.be . 
Hartelijk welkom in deze groep 
enthousiastelingen!  

mailto:vriendenkring@glsdewissel.be
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Bijdrageregeling voor ouders voor het schooljaar 2020 - 2021  
 

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 445 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 445 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 refter (0,50 EUR/beurt)    5 EUR 
jaarabonnement refter (voordeeltarief)     65 EUR 

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

 

Facturatie (basis) 
 
1ste trim. (kerst) 30 EUR (maximumfactuur) 

25 EUR (refterabonnement) of aantal 10-beurtenkaarten (5 EUR/st.) 
aangekochte nieuwjaarsbrieven 
T-shirt (indien meer dan 2) 
 

2de trim. (pasen) 30 EUR (maximumfactuur) 
20 EUR (refterabonnement) of aantal 10-beurtenkaarten (5EUR/st.) 
20 EUR (eenmalige bijdrage één- of meerdaagse uitstappen) 
T-shirt (indien meer dan 2) 
 

3de trim (juni) 30 EUR (maximumfactuur) 
20 EUR (refterabonnement) of aantal 10-beurtenkaarten (5EUR/st.) 
T-shirt (indien meer dan 2) 
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Opstarten in code geel 
een korte checklist om veilig te starten 
 

 alle kinderen komen naar school. 

 alle kinderen komen 5 dagen naar school. 

 de schooluren zijn voor iedereen gelijk. 

(niet meer gespreid) 

 uitstappen kunnen weer, voor zover 

mogelijk 

 ouders brengen hun kinderen tot aan de 

poort (komen niet binnen) 

(uitz. ouders L1 op de eerste dag(en)) 

 kinderen gaan ineens naar hun leslokaal 

 handen worden veelvuldig gewassen of 

ontsmet (volgens preventieplan) 

 speeltijden zijn normaal (alle kinderen op 

de speelplaats, geen aparte ruimtes) 

 reftergebruik is normaal 

 als ouders de school toch betreden, 

dragen zij een mondmasker. 

 leerkrachten hoeven mondmasker niet te 

dragen, indien afstand > 1,5 m kan 

bewaard worden. 

 schoolstraat wordt opnieuw ingericht. je 

kan dus de kinderen veilig brengen en 

opwachten in de buurt van de poort (van 

de Wissel tot in de bocht). 

 Een ‘snotneus’, niezen, … hoeft niet 

direct Covid-19 te zijn. Dan moeten er 

ook nog zijn: koorts, spierpijn, algemeen 

ziektegevoel. Panikeer dus niet te snel 

door je kind thuis te laten.  

 Aan- en afwezigheden worden als 

normaal geregeld. Dus, het is de dokter 

die meer dan 3 kalenderdagen mag 

thuisschrijven. Voor de andere gevallen 

mogen de ouders 4 x een kortere 

afwezigheid wegens ziekte schrijven. 

 

 
De voor- en naschoolse opvang gebeurt 
door  
Ferm - kinderopvang, 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 Ferm gebracht. Zij kunnen 
daar worden opgevangen tot 18.30 u. 
 
Kinderen worden nooit uit de rij naar 
Ferm 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 Ferm.  
 
Probeer zo duidelijk mogelijk te 
communiceren wanneer je kind naar de 
opvang moet gebracht worden aub. 
(agenda, telefoon, …) 
 

 
 

 
 
 
 
 
Meer info op www.gemeenteschooldewissel.be  

 

 
03 667 28 28 

 
essen@vclbvnk.be 

http://www.gemeenteschooldewissel.be/
mailto:essen@vclbvnk.be
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 Verjaren en trakteren. 
 
Kinderen worden op hun verjaardag in de 
bloemetjes gezet. Dat is vanzelfsprekend. Een 
liedje, een kroon (voor de kleintjes), een spelletje, 
een grapje…. We maken het feestelijk. 
 
Toch wijzigt er iets in ons beleid. 
 
Omwille van de visie in het gezondheids-  en gelijke 
kansenbeleid hebben we besloten dat er niet meer 
getrakteerd wordt met snoep, gebak, …… 
Dat laten we voor thuis, eventueel op het feestje. 
 
Dus verjaren en vieren wel, maar trakteren niet 
meer. 
 
 

 

 
uurregeling in de Wissel 
 

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

08.15 u. kinderen mogen op de 
speelplaats en gaan rechtstreeks 
naar hun leslokaal 

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 

 
De kinderen gaan voortaan ’s morgens – vanaf 
08.15 u. -  rechtstreeks naar hun leslokaal. (er is 
geen ochtendspeeltijd meer). De leerkracht 
wacht hen daar op. Zo kan de dag rustig 
aangevat worden.  
 
Stuur je kind niet te vroeg naar school, zodat er 
niet te lang in de poort moet gewacht worden 
tussen 08.00 en 08.15. 
 
Bij te laat komen, kom je eerst even op het 
bureel langs. 
 

GAMWD – de muziekacademie. 
 
Op zaterdag 5 september organiseert de 
gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en 
Dans van Wuustwezel “Academie in de kijker”. In 
deze voorstelling presenteren wij graag alle 
studierichtingen en instrumenten die je in onze 
academie kan volgen. Vanaf 6 jaar ben je welkom 
voor dans of onze domeinoverschrijdende initiatie. 
Vanaf 8 jaar kan je kiezen voor woord en/of muziek. 
We presenteren u graag al deze elementen in 
een corona veilige voorstelling. Graag nodigen wij u 
hiervoor uit in bubbels van 3. Raadpleeg de website 
van de 
academie, www.academiewuustwezel.com voor de 
verdere corona maatregelen 
 
Academie in de kijker 
Zaterdag 5 september 2020 
13.30u (deuren 13.15u) GC Kadans 
 

 

http://www.academiewuustwezel.com/

