VRIJE BASISSCHOOL DIKKELVENNE

Beste ouders,
Beste grootouders,

Iedereen van harte welkom terug op onze school.
Wij wensen u allen een fijn en zorgeloos schooljaar. We hopen met u dat het voor
de kinderen een leerrijk en plezant jaar wordt met veel vreugde en vriendschap.
De voorbije dagen en in de loop van deze week vindt u in de schooltas van uw
kind en via Gimme ook nog volgende gegevens:
- schoolkalender
- personeelslijst
- kostenraming: richtprijzen voor dit schooljaar
- inschrijvingsfiche (controleren, eventueel aanpassen en terug naar school)
- formulieren i.v.m. medicatie en allergieën (ingevuld terug naar school)
- mijn kind moet medicijnen nemen op school
- afwezigheidsbriefjes vanaf 5 jaar, tot en met drie opeenvolgende dagen (daarna
doktersattest)
- menu voor de maand september
- formulier GDPR (i.v.m. privacy)
- aanpassingen in de schoolbrochure, het schoolreglement en de wetgeving zijn
te vinden onderaan deze maandbrief

Klasverdeling kleuter

Voor het schooljaar 2022-2023 ziet de klasverdeling er als volgt uit:
5 volledige kleuterklassen:
Vlindertjes, jongste kleuters (juf Maaike, juf Margot)
Jip&Jannekes, jongste kleuters (juf Maaike, juf Miek)
Muisjes, 1ste/2de kleuter (juf Freke)
Kikkers, oudste kleuters (juf Hilde, juf Maaike)
Vosjes, oudste kleuters (juf Lieve)
Schrijfdans en zorg (juf Conny)
Bewegingsopvoeding kleuter (juf Veerle)
Kinderverzorgster (tante Mieke, Caroline en Valerie)

Klasverdeling lagere

Bijtjes: 1ste (juf Sonja, juf Julie en juf Margaretha)
Zonnetjes: 2de (juf Kristel, juf Marleen en meester Felix)
Uiltjes: 3de (juf Annie en juf Tine)
Optimisten: 4de (juf Lauren en juf Nathalie)
4de typen (juf Veerle)
3de & 4de WO media, muzische vakken (juf Annie, juf Nathalie, juf Tine voor
klasoverschrijdend werk in drie groepen)
Smileys: 5de (juf Annelies)
Toppers: 6de (juf Selien)
5de & 6de WO, media, muzische vakken (juf Selien, juf Lauren, juf Annelies voor
klasoverschrijdend werk in drie groepen)
Bewegingsopvoeding lager (juf Veerle)
zorgcoördinator (juf Marleen en juf Nathalie)
zorgteam (juf Marleen, juf Nathalie, juf Sonja, juf Lauren, juf Conny, juf Maaike)

Werkzaamheden
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Tijdens de grote vakantie werden heel wat kleine renovaties uitgevoerd in de
school.
Even kort een overzicht:
● De Muisjesklas verhuisde naar boven en kreeg een nieuw kleedje
● De Vosjesklas verhuisde naar beneden en werd opnieuw ingericht
● In de Kikkerklas werden ook hoeken van plaats verwisseld
● De traphal en gang van het klooster werden geschilderd
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Opgelegde regels
Corona

De klas van de Uiltjes kreeg nieuwe inbouwkasten en werd geschilderd
De zorg- en schrijfdansklas van de kleuters kreeg een nieuwe naam
“Giraffenklas” en de zorgklas van het lager werd “Zebraklas” gedoopt
De Zebraklas en gang ernaast werden eveneens geschilderd
Ter voorbereiding van de start van het project “Bouw turnzaal” werd het
oude speeltuig op de kleuterspeelplaats reeds afgebroken.

Wij hebben toch nog wel een aantal regels waaraan we ons, samen met jullie, uit
voorzorg willen houden:
●
Volg de aangegeven weg bij het brengen en afhalen van de kinderen, op
die manier moeten we geen aanpassingen doen bij maatregelen van
bovenaf. De ouders van kleutertjes mogen wel doorstappen naar de
kleuterspeelplaats vanaf 8.15 uur. Op die manier is er meer contact
mogelijk met de kleuterjuffen.
●
4de, 5de, 6de leerjaar speelt om te starten buiten (zie volgende punt).
●
1ste, 2de, 3de speelt nog steeds op drie velden ‘s morgens: 1ste + 4de
aan de kant van de klas, 2de en 5de aan de kant van mijn bureau, 3de en
6de in het midden op en rond het speeltuig.
●
De kleuters vormen een bubbel en spelen samen.
●
De graden in het lager hebben speeltijd op verschillende momenten.
●
We geven warme maaltijden in 3 shifts, kinderen blijven nog steeds op
nummer zitten.
●
Middagpauze kleuters loopt van 11.30 - 12.45 (eten 11.30)
1ste, 2de & 3de van 12.00 - 13.00 (eten 12.00)
4de, 5de & 6de van 12.00 - 13.00 (eten 12.30)
●
Bij het afhalen volgt u dezelfde weg en de kinderen komen vanuit hun
klasrij bij u en stappen mee naar buiten.
●
We leren onze kinderen hun eigen werkplek te reinigen.
●
VERJAARDAGEN
Indien jullie echt iets willen geven, kies liefst voor een klasgeschenk. De
juf mag hiervoor altijd gecontacteerd worden.
Een boek of boekenbon is ook altijd een leuk geschenk voor de klas.
Droge koeken of kleine geschenkjes zijn ook toegelaten.

OPVANG
●
Tussen 7.00 en 8.00 worden de kinderen van de opvang
binnengebracht via de trapjes in de Nijverheidsstraat.
●
Vanaf 16.30 worden de opvangkinderen afgehaald via de
trapjes in de Nijverheidsstraat.
●
Op woensdagnamiddag worden de kinderen opgehaald via de
trapjes. Op de deur zal een gsm-nummer hangen, gebruik dit
als de kinderen niet in de zaal zijn.
Een “luizenvrije” start bij het begin van het schooljaar is zeer belangrijk! De
ervaring leert dat de grote vakantie ook de reislust van luizen vergroot en de kans
op besmetting groot is. Regelmatig controleren is de boodschap. De resistentie
van de beestjes tegen sommige producten is fenomenaal. Raadpleeg hiervoor uw
apotheker. De nat-kam-methode blijkt de meest effectieve te zijn.
Verkeersveiligheid
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Om de veiligheid aan de schoolpoort te verzekeren rekenen we op uw
medewerking. Vandaar opnieuw een warme oproep om een aantal afspraken na
te leven:
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- De kiss & ride-zone is geen parkeerstrook. Ze dient enkel om te stoppen,
afscheid te nemen van uw kind, het te laten uitstappen en onmiddellijk te
vertrekken. Kiss en ride, de naam spreekt eigenlijk voor zichzelf. Wie zijn kleuter
tot op de speelplaats wil begeleiden, wie een juf wil spreken, … die parkeert zijn
auto op de parkeerstrook die langs de hele Bossemstraat beschikbaar is tot aan
het kruispunt met de Gemeentehuisstraat.
- Er wordt uiteraard niet op de voetpaden of op de oprit van buren geparkeerd.
- De beklinkerde oprit voor het schoolhekken nodigt uit om op te rijden met de
auto. Achteruit manoeuvreren om te kunnen wegrijden is het gevolg, hetgeen
allesbehalve veilig is. Daarom reserveren we de oprit als no-ride-zone.
Opgepast!
Er worden regelmatig controles uitgevoerd door de politie. En er worden
boetes uitgeschreven.
Scholenveldloop

Op dinsdag 27 september gaat hopelijk de jaarlijkse scholenveldloop door. De
uurregeling zal jullie later meegedeeld worden. Zo kan wie tijd heeft supporteren
voor onze kinderen van de 3de kleuterklas tot het 6e leerjaar!

PLASTIC SOEP

Samen werken we met onze kinderen aan een betere wereld!
Op onze school worden enkel DRINKBUSSEN meegebracht.
De koekjes zitten in een KOEKJESDOOS zonder papiertje errond. Zoek als
ouder naar grote verpakkingen. Niet evident, maar het lukt. We moeten samen
een signaal geven aan de bedrijven, een signaal dat we voor onze kinderen een
gezonde toekomst willen!
Alvast hartelijk dank om mee te werken aan een gezonde toekomst voor alle
kinderen!

Kalender
Donderdag 1/09
Zaterdag 03/09
Maandag 05/09
Maandag 12/09
12-16/09
Donderdag 15/09
Vrijdag 16/09
18/09-23/09
Maandag 19/09
Woensdag 21/09
Vrijdag 23/09
26-30/09
Maandag 26/09
Dinsdag 27/09
Donderdag 29/09
Vrijdag 30/09
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Start schooljaar, onthaal met koffie
19.30 optreden van onze zesdes van vorig schooljaar
op de Dikkelvense feesten
19.00 Info-avond kleuters, 1ste lj., 2de lj.
19.00 Info-avond 3de, 4de, 5de & 6de
Fietsbehendigheid kleuters
Zwemmen 1ste, 2de & 3de leerjaar
STRAPDAG
Vredesweek
NM Leeruitstap 3de/4de groep 1 “Imker”
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: SCHOOL GESLOTEN
10.30 startviering in de kerk
Fietsbehendigheid kleuters en lager
Zitdag CLB
NM Leeruitstap 3de/4de groep 2 “Imker”
Scholenveldloop
Fotograaf
Vervolg fotograaf
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Wijzigingen
schoolreglement

Wijzigingen schoolreglement voor het schooljaar
2022-2023
Dit overzicht is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als
ingangsdatum 1 september 2022.

1 Vervroegd naar het lager onderwijs (punt 1.4.2 en 4.1.3)
De regelgeving wordt gewijzigd zodat ook kinderen jonger dan 5 jaar kunnen worden
toegelaten tot het lager onderwijs. Er wordt geen leeftijdsgrens meer bepaald. De huidige
regelgeving voorziet al dat een gunstig advies van de klassenraad kleuteronderwijs of een
gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs nodig is. Ook het CLB moet advies
geven. De klassenraden en het CLB zijn het best geplaatst om een inschatting te maken of
het in het belang is van de kleuter om vervroegd toegelaten te worden tot het lager
onderwijs.
Leerlingen die vervroegd instappen in het lager onderwijs zijn bijgevolg ook leerplichtig
en zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid.
2 Verlengd verblijf in het lager onderwijs (punt 1.4.5)
De toegang tot het lager onderwijs voor leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs en
voor leerlingen die 14 jaar worden voor 1 januari van het lopende schooljaar wordt
aangepast. Voor een verlengd verblijf in het lager onderwijs voor deze leerlingen is een
gunstig advies nodig van de klassenraad van de school waar de leerlingen het
voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgden. Als deze leerlingen tijdens het
schooljaar van school veranderen, dan kan de nieuwe school de leerlingen niet weigeren
op basis van de toelatingsvoorwaarden.
3 Getuigschrift basisonderwijs (punt 2.3)
3.1 Schrappen minimumleeftijd getuigschrift basisonderwijs
De minimumleeftijd voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, namelijk acht
jaar geworden voor 1 januari van het lopende schooljaar, wordt geschrapt.
3.2 Schrappen aanvraag gelijkwaardigheid doelen bij onderwijsinspectie voor leerlingen
met een verslag die een IAC volgen
Wanneer scholen aan leerlingen met een verslag het getuigschrift basisonderwijs willen
toekennen, moet de onderwijsinspectie de leerdoelen van het individueel aangepast
curriculum (IAC) als gelijkwaardig beoordelen met de doelen uit het leerplan die het
bereiken van de eindtermen beogen. Die procedure wordt verlaten. De klassenraad zal
voortaan autonoom kunnen oordelen over het uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs.
4 Digitaal akkoord geven voor wijzigingen aan het pedagogisch project of
schoolreglement
Ouders kunnen voortaan ook digitaal hun akkoord geven voor wijzigingen aan het
pedagogisch project of schoolreglement.
5 Verduidelijkingen
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5.1 Ontbinding ook mogelijk bij gewijzigd verslag voor leerling die reeds een IAC volgt
(punt 1.4.6)
Voor een leerling met een verslag die een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt en
waarvan de nood aan aanpassingen tijdens de schoolloopbaan wijzigt, kan het
noodzakelijk zijn om opnieuw de redelijkheid van aanpassingen af te wegen. Dit gebeurt
op basis van een gewijzigd verslag van het CLB. Indien uit dit overleg blijkt dat de
aanpassingen om het IAC te volgen onredelijk zijn, kan de inschrijving ontbonden worden
met het oog op het volgende schooljaar. Deze verduidelijking voegen we toe. Meer
informatie daarover vind je in de mededeling “Leerlingen met een verslag inschrijven in
het gewoon onderwijs” (MLER_105).
5.2 Te laat ophalen van kinderen (punt 3.1)
Als je je kind een kwartier na het einde van de schooldag nog niet hebt opgehaald en ons
niet hebt verwittigd over de reden van het laattijdig ophalen, dan gaat je kind naar de
betalende naschoolse opvang.
Wordt uw kind na 18 uur opgehaald, dan zal er een toeslag van € 15,00 worden
aangerekend per begonnen kwartier.
5.3 Bedragen maximumfactuur (punt 3.3.1)
Op basis van de geraamde gezondheidsindex van de maand maart 2022, pasten we de
bedragen voor de maximumfactuur aan. De minder scherpe maximumfactuur stijgt van
maximum 450 EUR naar 480 EUR. De scherpe maximumfactuur voor het
kleuteronderwijs stijgt van maximum 45 naar 50 EUR en voor het lager onderwijs van 90
EUR naar 95 EUR.
5.4 Startdatum termijn beroepsprocedures definitieve uitsluiting en niet-uitreiken
getuigschrift basisonderwijs (punt 4.5)
We gaan ervan uit dat een aangetekende brief steeds de 3de dag na verzending wordt
ontvangen en dat de beroepstermijn dan begint te lopen. In de praktijk komt een
aangetekende brief soms eerder aan. Dan kan er verwarring ontstaan rond de startdatum
van de termijn. We verduidelijken dat ook wanneer ouders de aangetekende brief eerder
ontvangen, de 3de dag na verzending als startdatum telt voor het berekenen van de
termijn.
Communicatie
GIMME

We willen afval zoveel mogelijk voorkomen. Daarom geven wij enkel bij de start
van het schooljaar info op papier mee, op andere momenten proberen we dit
zoveel mogelijk te vermijden. Verder zullen alle brieven elektronisch verdeeld
worden. Dit via ons Gimme platform.
Tussen de briefwisseling vinden jullie de werkwijze om de correcte klas(sen) aan
te duiden.
!!! DUID OP GIMME DE CORRECTE KLAS(SEN) AAN DIE JULLIE WILLEN
VOLGEN!!!
Dit zorgt ervoor dat alle brieven, … op tijd en op de correcte plaats terechtkomen.

Met vriendelijke groeten,
Ann De Mey
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