DE WEGWIJZER
verkort schoolreglement
2021-2022

Kleuterschool: Leegstraat 18; tel.: 09 344 60 82
Lagere school: Schoolstraat 1; tel.: 09 344 67 84
GSM: 0499 92 21 46 ( enkel in noodgeval)

Welkom!
Hartelijk welkom op onze school!
In naam van het team willen we jullie bedanken voor het vertrouwen dat u
heeft in onze school.
We hopen dat alle kinderen zich goed voelen op onze school en dat iedereen
respectvol en verdraagzaam met elkaar omgaat. Dan pas kan leren en ontwikkelen plaatsvinden en is ons onderwijs doeltreffend.
We hebben onze visie als volgt samengevat:

Gedurende het hele schooljaar nemen wij je kind mee op een ontdekkingsreis
en zetten wij ons in om degelijk en kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken met
aandacht voor openheid en respect.
Deze infobrochure brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze
school. Uiteraard kan je in ons schoolreglement nog meer informatie vinden!
Deze brochure en het schoolreglement staat op onze website:
www.dewegwijzer-assenede.be.
Op onze gratis schoolkalender staan (bijna) alle activiteiten. Uiteraard zijn heel
wat data en activiteiten onder voorbehoud door de coronamaatregelen.
Wens je graag nog beter kennis te maken met onze school, dan volstaat een
telefoontje of mailtje om een afspraak te maken. Ik maak graag tijd voor je vrij,
ook buiten de schooltijden!
Ik wens iedere leerling en ouder een heel fijn en leerrijk schooljaar toe!

Marjan Sturbaut
Directeur basisschool De Wegwijzer
Tel.: 09 344 67 84
Email: directie@dewegwijzer-assenede.be
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Team De Wegwijzer
Elke dag zorgen wij ervoor dat je kind zich thuis voelt op onze school en dat
leren in een prettige, boeiende en inspirerende omgeving kan plaatsvinden.

Peuter- en eerste kleuterklas: juf Valerie
Tweede kleuterklas A:

juf Els

Tweede kleuterklas B:

juf Anouk

Derde kleuterklas:

juf Petra

Kinderverzorgster:

juf Ingrid en juf Mounia

Eerste leerjaar :

juf Joke D.

Tweede leerjaar:

juf Carina en juf Sharon

Derde leerjaar :

meester Wim en juf Sarah

Vierde leerjaar :

meester Jürgen

Vijfde leerjaar A:

juf Tania

Vijfde leerjaar B:

juf Whitney

Zesde leerjaar:

juf Joke V. en juf Peninna

Zorgcoördinator:

juf Sarah

Zorgjuf:

juf Sarah en juf Peninna

Leerkracht L.O.:

juf Ruth

Niet-confessionele zedenleer: meester Cedric
Rooms-katholieke godsdienst: juf Christa en juf Whitney
Islamitische godsdienst: juf Khadija
Orthodoxe godsdienst: juf Arina
Protestante godsdienst: juf Clare
Secretariaat: nieuwe medewerker
Busbegeleider en onderhoud: Claudia, Peggy, Filip, Emmy en Vanessa
Middagtoezicht kleuter en lager: Mounia, Kathleen en Liliane
ICT-ondersteuning: Francis

Lestijden
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Onze school bestaat uit 2 vestigingsplaatsen:
•

Kleuterafdeling → Leegstraat
8u45 tot 12u00 (speeltijd: 10u30 – 10u45)
13u00 tot 15u25 (speeltijd: 14u20 – 14u35)
! maandag tot 15u50

•

Lagere school → Schoolstraat.
8u30 tot 11u45 (speeltijd: 10u15 – 10u30)
13u00 tot 15u25 (speeltijd: 14u20 – 14u35)
! maandag tot 15u50

Op woensdagnamiddag zijn er geen lessen.
Om jouw comfort te vergroten starten de kleuters elke ochtend 15’ later dan
het lager. Op die manier kan je zowel een kind van de lagere school als een
kleuter naar school brengen.
De kleuterschool beschikt over een eigen apart slaapklasje waar je kleuter
een middagdutje kan doen. Spreek de juf hierover gerust aan!

Project LIST-lezen
Dit schooljaar zetten we ons LIST-project verder. Meer nog, we gaan weer een
stukje verder in dit leesproces.
LIST staat voor ‘leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering’ en ‘lezen is Top . Het doel van dit project is om de ontwikkeling van lezen bij kinderen te bevorderen (enerzijds lezen om te leren en anderzijds lezen voor hun
plezier). Zo halen wij het leesniveau van de leerlingen naar omhoog. Kinderen
gaan steeds minder lezen en oefenen hun vaardigheid in het lezen daardoor
ook steeds minder. Het gevolg is dat ze steeds meer moeite met lezen krijgen,
waardoor hun motivatie nog verder afneemt. Daarom hopen wij met LIST daar
verandering in te brengen. In de kleuterklassen krijgt LIST vooral vorm door
het dagelijks voorlezen, in de lagere klassen zijn er verschillende methodieken
naargelang het leesniveau van de kinderen (vb. hommellezen (Hardop Ondersteund en Makkelijk Lezen per twee), stillezen is alleen lezen). Het LIST-lezen
gaat 4 keer per week door. De leesbib op school werd hiervoor sterk uitgebreid.
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IJsbergrekenen
Bij ijsbergrekenen wordt het rekenen vooral op een leuke en zeer speelse manier al doende aangebracht. Zo krijgen de kinderen inzicht in de getallen, getalstructuren en hoeveelheden. De omgang met wiskundige begrippen begint
reeds in de kleuterklas. Alvorens de kinderen naar het eerste leerjaar gaan,
hebben ze al heel wat kennis en vaardigheden opgedaan rond wiskunde en
wiskundige begrippen. Het abstracte leren volgt altijd en uitsluitend op het concrete leren (materiaal hanteren, handelend omgaan met rekenproblemen). In
het eerste en tweede leerjaar werd er vorig schooljaar zeer intensief volgens
deze nieuwe methodiek gewerkt. Dit schooljaar starten zij ook met nieuwe
werkboeken die volledig geënt zijn op deze methodiek. Ook het derde leerjaar
zal dit schooljaar beginnen met de ijsbergmethode waarbij veel handelen centraal staat. De tweede en derde graad zullen de komende schooljaren ook
overstappen naar nieuwe werkboeken. Voorlopig werken zij nog in de oude
werkboeken waar hier en daar een aanpassing zal gebeuren.
Er wordt sterk ingezet op het concreet handelen en de leerstof op speelse
wijze in te oefenen. We willen echter wel benadrukken dat de methodiek verschilt maar de uiteindelijke doelen en eindtermen nog steeds bereikt worden!
Meer nog, we zijn ervan overtuigd dat de kinderen door middel van deze methodiek veel meer inzicht verwerven.

Op tijd op school
Wij hechten veel waarde aan respect en tijdig op school zijn. We vragen
daarom met aandrang om de kind(eren) op tijd naar school te brengen.
Het is leuk voor de kinderen, zo kunnen ze nog een beetje tijd doorbrengen
met vriendjes en de lessen starten in de beste omstandigheden. Dit zowel
voor de kleuters als de leerlingen van de lagere school.
Indien een leerling te laat komt, zal een secretariaatsmedewerker of de leerkracht dit noteren in het heen-en-weer schriftje of agenda en opvolgen. Bij re-
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gelmatig, problematisch te laat komen kan een individueel opvolgtraject opgestart worden. Leerlingen van het lager melden zich aan het secretariaat. De
leerling gaat zelfstandig naar de klas.

•

Praktische organisatie in de kleuterschool.
Voor de kleuters is het vrijblijvend om met hun hesje naar school te komen, maar de school moedigt dit sterk aan omdat dit de zichtbaarheid en
daardoor de veiligheid voor onze kinderen vergroot.
Vanaf 8u30 is er toezicht op de speelplaats en vanaf dan kan je met je
kleuter de speelplaats betreden. Tot aan het belsignaal kan je bij jouw
kleuter blijven op de speelplaats. Bij het belsignaal gaan de kinderen op
‘hun stip’ staan.
De kleuters van K1a en K1b mogen samen met mama en/of papa binnen.
De kleuters van K2 en K3 nemen afscheid van mama en/of papa op de
speelplaats. Omwille van coronamaatregelen kan deze afspraak echter wijzigen.

•

Praktische organisatie in de lagere school.
Leerlingen van de lagere school zijn verplicht elke dag met hun hesje
naar school te komen.
Vanaf 8u15 is er toezicht op de speelplaats (belsignaal) en vanaf dan
kunnen de leerlingen de speelplaats betreden. Beide schoolpoorten staan
open. Leerlingen die met de fiets komen gebruiken de poort aan de fietsenstalling in de Schoolstraat.
De leerlingen nemen afscheid van hun ouders in de
‘kiss and go’ zone aan de schoolpoorten. Indien je informatie wenst door te geven of iemand van het team
wenst te spreken, meldt dit aan de leerkrachten met
toezicht. Zij helpen je graag verder.
Bij het belsignaal gaan de leerlingen zelfstandig naar binnen. Omdat wij
onze leerlingen de nodige zelfstandigheid en het nodige organisatievermogen willen bijbrengen zijn de rijen afgeschaft. De leerkrachten staan
verspreid in de gangen om een oogje in het zeil te houden. De leerlingen
doen op hun eigen tempo hun jas uit en bereiden zich voor op de les.
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Ten laatste 5 minuten na het belsignaal start in elke klas de les. Hierdoor
winnen we aan onderwijstijd en werken we aan het welbevinden.
Omwille van coronamaatregelen kan deze afspraak echter wijzigen.

Afhalen
Kinderen houden ervan om op tijd afgehaald te worden.
Het belsignaal op het einde van de lesdag is het teken dat de kinderen
zich klaarmaken om naar huis te gaan, niet dat de kinderen op dat moment
de school verlaten. Gelieve hiermee rekening te houden en pas na het belsignaal op de speelplaats te komen. Zo kunnen de leerkrachten en de kinderen
op een rustige manier de dag afsluiten.
Kleuterschool. Na het belsignaal overhandigt de leerkracht je persoonlijk jouw
kind(eren) aan de deur van de grote zaal. Omwille van coronamaatregelen
kan deze afspraak echter wijzigen.
Lagere school. Er zijn 2 belsignalen op het einde van de lesdag.
1ste belsignaal = leerkracht en leerlingen maken zich klaar om de lessen af te
ronden en verzamelen op de speelplaats.
2de belsignaal = elke klas staat in de klasrij.
Pas als alle leerlingen op de speelplaats per klas staan wordt het sein gegeven aan de leerlingen om zich naar hun rij te begeven: opgehaald, alleen naar
huis, met de fiets, met de bus, naar de Ibo. De leerkrachten met toezicht overhandigen je persoonlijk jouw kind(eren) aan de gele lijn op de speelplaats (afhaalzone). Gelieve geen kinderen uit de rijen te halen, dat zorgt voor onveilige
situaties.
Omwille van coronamaatregelen kan deze afspraak echter wijzigen.
Mocht er onverwachts iets tussenkomen en je kan niet tijdig aan de schoolpoort staan, neem dan contact op met de school.
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Afwezigheden
Indien jouw kind niet aanwezig kan zijn op school verwachten wij een telefoontje (09 344 67 84) bij aanvang van de lessen. Je kan dit ook melden via klasmail.
Bij afwezigheid wegens ziekte geldt volgende regel: elke afwezigheid van
meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moet gewettigd worden door een
medisch attest afkomstig van een geneesheer.
Voor elke afwezigheid wegens ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een bewijs van de ouders. Gebruik hiervoor de 4 briefjes die in
het agenda terug te vinden zijn. Let wel, dit kan op een schooljaar slechts vier
keer gebeuren. Daarna dienen alle afwezigheden gewettigd te worden door
een medisch attest!
Leerlingen die de regelgeving niet navolgen, dienen wij te melden aan het CLB
en het bevoegde ministerie. Hun afwezigheid wordt dan beschouwd als een
problematische afwezigheid en wordt individueel begeleid door de school en
het CLB.
De school is verplicht om elke dubieuze verklaring (bv. ziektebriefje terwijl het
kind op reis is) als onwettig door te geven. De directie beschikt niet over de
mogelijkheid om dit toe te staan omdat de organisatie van de afwezigheden
door de overheid wettelijk bepaald is!
Deze reglementering is geldig voor alle leerplichtige leerlingen (vanaf het jaar
dat uw kind 5 jaar wordt) en kan je uitgebreid nalezen in het schoolreglement.
Sinds vorig schooljaar geldt er nu ook een leerplicht voor alle 5-jarigen!
Een vijfjarige kleuter dient minimaal 290 halve dagen aanwezig te zijn.
Dit is een vereiste om over te kunnen gaan naar het eerste leerjaar.
Ouders hebben het recht om hun vijfjarige kleuter te laten deelnemen aan levensbeschouwelijke vakken. Zij krijgen in het begin van het schooljaar hieromtrent een brief. Dit is echter geen verplichting!
Wens je voor jouw leerplichtige kleuter levensbeschouwelijk onderricht, dan
kan je je richten tot een officiële lagere school van uw keuze, waar de levensbeschouwing van jouw keuze aangeboden wordt. Jouw kind zal dan voor het
levensbeschouwelijk onderricht de eigen kleuterklas verlaten en aansluiten bij
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kinderen van de lagere school die jij gekozen hebt. Het levensbeschouwelijk
onderricht wordt dus niét aangeboden in of door het kleuteronderwijs zelf.
In onze school gaan de levensbeschouwelijke lessen door in de lagere school
in de Schoolstraat. Indien je je kleuter deze lessen wenst te laten volgen, vragen wij jou de kleuter te brengen naar de lagere school.
Om organisatorische redenen vragen we om de school te informeren over
jouwkeuze tegen uiterlijk 8 september.
De keuze die ouders maken, moet gedragen zijn door beide ouders (indien zij
ouderlijk gezag hebben), ook bij niet-samenlevende ouders.

Busvervoer
Wij beschikken over een eigen schoolbus van het GO! en komen jouw kind
graag gratis ’s morgens thuis ophalen en ‘s avonds terug afzetten.

Kinderen die minder dan 4 km van de school wonen, worden niet door onze
schoolbus opgehaald. Breng je kind naar school met de fiets of te voet. Zo leer
je de kinderen dat kleine verplaatsingen op een milieu- en budgetvriendelijke
manier, beter niet met de wagen gebeuren.
In uitzonderlijke gevallen, en dit mits overleg en toelating van de directie, kan
een kind op minder dan 4 km (tijdelijk) gebruik maken van de schoolbus.
Ouders die hun kind(eren) gratis of betalend willen laten ophalen en terugbrengen door onze schoolbus dienen jaarlijks het busreglement te ondertekenen. Dit wordt begin schooljaar met alle andere administratie meegegeven.
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Voor nieuwe leerlingen bevindt het busreglement zich in de inschrijvingsbundel. Het aangepast busreglement kan je uitgebreid nalezen in ons schoolreglement.

Uitstappen
De school houdt rekening met de maximumfactuur. De bedragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (vb. zwemmen, toneel, tentoonstelling …) liggen vast. Voor het totale pakket van uitstappen voor één schooljaar betaalt men per schooljaar een maximumfactuur.
Kleuterschool: € 45. Lagere school: € 90
Meerdaagse uitstappen (= GWP: zeeklas, plattenlandsklas, …) gaan enkel
door voor de 2de en 3de graad. De maximumfactuur bedraagt € 450 gedurende alle leerjaren.
Alle leerlingen dragen een hesje van de
school tijdens een uitstap.

Openschool
Zoals je in onze visie kan zien, vinden wij
openheid belangrijk.
De directie en/of de zorgcoördinator is steeds aanspreekbaar. Je kan desgewenst ook een afspraak maken voor een uitgebreid gesprek.
De leerkrachten zijn steeds aanspreekbaar buiten de lestijden, niet tijdens de
lessen omdat dit het lesgebeuren en de leerlingen stoort. Je kan steeds een
afspraak maken voor een uitgebreid gesprek.

Welbevinden / anti-pest beleid
Onze school hecht veel belang aan welbevinden. Een kind kan pas optimaal
leren en ontwikkelen als het zich goed voelt in de klas, op school.
Wij werken vanaf de eerste schooldag aan het welbevinden van de kinderen
en van de klasgroep. De eerste dagen wordt extra veel aandacht besteed aan
‘de’ groepsvorming. Gedurende het schooljaar wordt hierop verder gewerkt,
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ook het verschil tussen plagen / pesten wordt besproken. Een greep van wat
nog aan bod komt: hoe reageer ik, wanneer moet ik reageren, hoe kom ik op
voor mezelf en de ander en hoe kan ik relativeren? Enz.
De klas- en speelplaatsafspraken worden in overleg met de leerlingen opgesteld en gevisualiseerd zodat iedereen er steeds kan op terugvallen.
De afspraken in het restaurant van de lagere school zijn opgesteld door de
leerlingenraad.
Volgens noodzaak worden aanpassingen besproken en doorgevoerd. Alles
staat steeds in het teken van ieders welbevinden, respect voor elkaar en de
omgeving.
Elke ochtend maken de kinderen via de gevoelsmeter hun welbevinden duidelijk. In functie van de situatie en het kind wordt hier aandacht aan besteed.
Ook dit schooljaar voorzien we een ruim en gevarieerd aanbod aan gratis
middagactiviteiten in de lagere school.
Uit onze enquête bleek dat er tussen de kinderen onderling soms nog teveel
spanningen zijn en dat er te weinig RESPECT is voor de ander. Dit willen we
met zijn allen verbeteren. We zetten in op het welzijn van ALLE kinderen.
Beknopte afspraken bij ongepast gedrag:
•

één of meerdere mondelinge opmerking(en) door een teamlid;

•

kleine sanctie (time-out van een aantal minuten);

•

straftaak en een nota in de schoolagenda;

•

langere/meerdere time-outs met melding in agenda;

•

gesprekken met de directie / zorgcoördinator;

•

overleg met de ouders;

•

begeleidingstraject op maat (vb. speelplaatstraject);

•

tijdelijke uitsluiting
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Schoolcommunicatie
Je kan de klasleerkrachten, de zorgcoördinator, de directie, het secretariaat
steeds bereiken via mail.
Ook op onze website, onze facebookpagina, de schoolkalender en de klasblogs kan je heel wat info terugvinden.
Heb je een vraag? Aarzel niet om ons te contacteren via telefoon of mail.
We maken ook graag tijd voor een persoonlijk gesprek, dit liefst na afspraak.

Emailadressen van de school
Voor @ komt de klas of specificatie die je wenst te bereiken. Dit schooljaar is
er een a en b klas in de tweede kleuterklas en vijfde leerjaar.
Enkele voorbeelden:
k1@dewegwijzer-assenede.be, k3@dewegwijzer-assenede.be
l2@dewegwijzer-assenede.be, l3@dewegwijzer-assenede.be
zorg@dewegwijzer-assenede.be, secretariaat@dewegwijzer-assenede.be,

Schoolbenodigdheden / gratis onderwijs
Je kind krijgt alle schoolmateriaal en -materieel gratis aangeboden, dit blijft altijd in de klas (v.b. schrijfgerief, kleurtjes, lijm, schaar, lat, passer, enz.). Bij
verlies, beschadiging vragen wij om dit zelf te vervangen. Je kan kiezen
om dit door de school te laten doen, dit zal dan verrekend worden via de
schoolfactuur.
Sommige kinderen houden van hun eigen schoolspulletjes
(vb. een eigen pen, map …), zij mogen dit uiteraard meebrengen naar de klas.
Bij aanvang van het 1ste leerjaar krijgen de kinderen een ‘pen’ van zeer degelijke kwaliteit. Zo ontwikkelen ze een goed en mooi handschrift. De leerlingen
moeten deze pen tot en met het 3de leerjaar gebruiken. Daarna wordt het gebruik sterk aangeraden.
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LO / Zwemmen
Onze kleuters krijgen elke week 2 uurtjes
turnen van de turnleerkracht. Zij turnen in
de sporthal van de gemeente en hoeven
geen specifiek turngerief mee te brengen of
aan te doen.
Vanaf de 2de kleuterklas gaan onze kleuters zwemmen, je kan de data op de
schoolkalender vinden. De kleuters krijgen ook in het zwembad les van de
turnleerkracht.
Kleutertjes zwemmen gratis (de school en het oudercomité betalen de factuur met gelden die verkregen zijn door acties zoals, het
schoolfeest, het grootouderfeest, …).

Onze lagere schoolkinderen krijgen elke week 2 uren LO aangeboden, 1 uurtje
turnen van de turnleerkracht en 1 uurtje turnen van de klasleerkracht. Alle leerlingen dragen tijdens de turnles een donkerkleurig (zwart of donkerblauw) turnbroekje en de turn T-shirt van de school en turnpantoffels of sportschoenen.
De turnspullen mogen in hun sportzakje op school blijven. We turnen in onze
eigen sporthal.
De leerlingen gaan ook zwemmen. Wie wanneer gaat zwemmen, is terug te
vinden op onze schoolkalender.
Leerlingen van het 1ste leerjaar zwemmen eveneens gratis. Vanaf het 2de
leerjaar kost een zwembeurt € 2. Daarin is inbegrepen: vervoer heen en terug + ingang + les van de
turnleerkracht.
Leerlingen brengen steeds hun eigen zwemkledij
mee in een afzonderlijke zakje. Kinderen die hun
zwemgerief niet bij hebben, kunnen maximum 3 x op een schooljaar iets in
bruikleen krijgen van de school. Daarna kunnen de kinderen niet meer mee
zwemmen, ze krijgen een vervangtaak.
Zwemkledij in bruikleen wordt op school na ieder gebruik gewassen.
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Oog voor lekkers
Onze school promoot gezonde voeding en gezonde tussendoortjes. Wij nemen deel aan het project van de overheid ‘Oog voor Lekkers’. Indien je kind
mag deelnemen, is dit voor het volledige schooljaar. De eerste fruitdag is
woensdag 6 oktober, de laatste woensdag 22 juni. Indien je kind niet deelneemt, mag het op woensdag een stuk fruit van thuis meebrengen.

Gezondheidsbeleid
Wij stimuleren de kinderen gezond te eten en te drinken en behouden daarom
onze ‘gezonde woensdag’ = water en fruit (van thuis). In geen geval een
koek, fruitsap, melk, ...
Ook op andere dagen prefereren we fruit boven een koek. Chocolade, repen,
snoep, chips, aperitiefkoekjes, … en frisdrank zijn verboden op school.
De leerlingen mogen op gelijk welk moment water drinken. Dit kan aangeboden worden door school of via de eigen drinkfles. Glazen flesjes of water met
‘een smaakje’ zijn niet toegelaten.
Niet enkel de voeding is belangrijk, ook bewegen draagt bij tot een gezonde
levensstijl. Regelmatig houden de kinderen bewegingstussendoortjes in de
klas, nemen we deel aan de sportdagen georganiseerd in samenwerking met
de gemeente en organiseren we in samenwerking met SVS op woensdagnamiddag extra sportactiviteiten. Door de coronamaatregelen zijn deze echter
onder voorbehoud.
We vragen om te voet of met de fiets of step naar school te komen. Woon je
te ver of lukt dat niet? Parkeer dan de wagen op wandelafstand van de
school. Zo draag je bij aan gezonde lucht rond de schoolomgeving!

Mos
Zorg dragen voor het milieu vinden wij heel belangrijk, we proberen dit ook
aan de kinderen mee te geven. Bewijs hiervan is dat wij de trotse eigenaars
zijn van de drie ‘MOS’ logo’s! Hoe praktiseren wij dat? Enkele voorbeelden:

Basisschool De Wegwijzer tel.: 09 344 67 84

Schooljaar 2021-2022

~ 14 ~

•

alle afval wordt op school gesorteerd;

•

om de afvalberg op school te verkleinen raden wij aan om water in een
herbruikbare drinkfles mee te geven. Geen blikjes, brikjes, glazen flesjes
of plastiek flesjes met water. Ook boterhamdozen en koekjesdozen zijn al
goed geïntegreerd in onze school. Aluminiumfolie staan wij niet meer toe.

De leerlingen worden er attent op gemaakt om zuinig om te springen met water en energie. Hiervoor worden in de klas verantwoordelijken aangesteld.

Zindelijkheid
Onze kinderverzorgster helpt mee om peutertjes te
trainen indien zij moeite hebben met zindelijk worden. Ook de kleuterleidster helpt en ondersteunt
hierin. Je kan er terecht met al je vragen. We helpen je graag!

Verjaardagen
Het is altijd feest in de klas wanneer er iemand jarig is!
Wil je kind een traktatie meebrengen?
In samenspraak met de schoolraad en personeel gaan wij
voor een klasgeschenk. Je kan zeker en vast eens luisteren
bij de klasleerkracht waar je de klas een plezier mee kan doen.
Vorig schooljaar werden heel veel leerkrachten en kinderen aangenaam verrast met een leuk boek, spelletje, een leuke schaar of balpen, …. In de kleuterklassen wordt dit al een tijdje gedaan. Snoepzakjes, eten en drinken laten
wij niet meer toe. Een traktatie is echter niet verplicht! Jouw kind wordt zeker in de kijker geplaatst die dag.

Betalingen en facturatie
De betalingen gebeuren via een maandelijkse factuur.
Gelieve stipt te betalen via overschrijving. Desgewenst kan je
ook contant de schoolfactuur betalen in het secretariaat, je ontvangt een betalingsbewijs.
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Late betalers brengen ons in de problemen en krijgen een aanmaning tot betaling. Indien nodig wordt het dossier overgegeven aan een deurwaarder. Bij het
niet betalen van de factuur kan je kind niet meer genieten van bepaalde zaken, je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Kleine bedragen (max. € 10) van een uitstap, toneelvoorstelling, … kunnen
ook cash betaald worden aan de klasleerkracht.
Niet-betalers: de kinderen kunnen geen warme maaltijd meer nuttigen van de
school tot de achterstallige rekeningen betaald zijn. Het is de verantwoordelijkheid ouders hun kind hiervan op de hoogte te brengen.

Prijslijst betalende zaken
Kleuter
Soep
Warme maaltijd
(dessert & water inbegrepen)
Remgeld
Schoolfruit (Oog voor lekkers) op woensdag.
Kost € 0,33/portie

Zwemmen

Turn T-shirt
Hesje
1ste aankoop/schooljaar (de
school en het oudercomité
komen tegemoet)
Alle volgende aankopen

Basisschool De Wegwijzer tel.: 09 344 67 84

Lager

€ 0,70
€ 3,25

€ 3,95

€ 0,50

€ 0,50

€ 10/schooljaar

€ 10/schooljaar

Gratis voor L1 (wordt
betaald door het ouGratis (wordt betaald
dercomité!).
door het oudercomité!)
Voor alle andere klassen: € 2/beurt.
/
€ 5,00
Vrijblijvend
Verplicht
€3

€3

€5

€5
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Leerlingenraad
Vanaf het 2de leerjaar worden er verkiezingen gehouden. Uit elke klas worden
er twee leerlingen verkozen die in de leerlingenraad mogen zetelen.
Maandelijks houden zij een vergadering en zijn zij de stem van onze leerlingen. Er is ruimte voor initiatieven en activiteiten die het schoolleven aangenamer maken.

Oudercomité
Het oudercomité “De Wegwijzen” bestaat uit gemotiveerde ouders die meehelpen met het organiseren van talrijke activiteiten. Zij brengen geld in ons laatje
zodat wij uw kind een extraatje kunnen geven! V.b. gratis kleuterzwemmen,
gratis zwemmen voor L1, presentje begin december en in het voorjaar, financiele bijdrage bij de hesjes, enz.
Heb je interesse om af een toe een handje te helpen zonder je te engageren in
het oudercomité? Ook losse ‘helpende handen’ zijn meer dan welkom. Geef je
naam, of de naam van de grootouders, … door aan de directie of het secretariaat of stuur een mailtje naar: oudercomite@dewegwijzer-assenede.be

Waar kunnen wij nog een ‘helpende hand’ gebruiken? Leesmama’s,
zwemmama’s, hulp bij de begeleiding van buitenschoolse uitstappen, hulp bij
de organisatie van de geschenkjes voor begin december, enz.
Interesse om geheel vrijblijvend eens een handje te helpen? Geef een seintje
aan de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de zorgjuf, het secretariaat of de directie. Je bent van harte welkom!!!
Secretariaat: secretariaat@dewegwijzer-assenede.be
Directie: directie@dewegwijzer-assenede.be
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Schoolraad
De school en de schoolraad hebben een zeer goede samenwerking. Zij denken positief mee met de school en geven advies. Samenstelling van de
schoolraad:
Mevr. Katja Van Overmeire (voorzitter, mama van Liam L5)
Mevr Tina Van Acker (ondervoorzitter, mama van Lexie K2)
Mevr. Sylvia D’Hooge (secretaris, mama van Nand L5 en Lori L2)
Dhr. Peter De Bruyne ( gecoöpteerd lid)
Mevr. Mieke Meersschaut ( gecoöpteerd lid en mama van Renske L1)
Mevr. Petra Hamerlinck (leerkracht kleuter)
Mevr. Sarah Van De Keere (zorgcoördinator)
Mevr. Tania Bruggeman (leerkracht lager)
Mevr. Marjan Sturbaut (directeur)
Contact: schoolraad@dewegwijzer-assenede.be

Externe partners
Voor- en naschoolse opvang tussen 2,5 en 12 jaar van de gemeente.
De gemeentelijke opvang: IBO (’t Kreekje’). De opvang brengt de kinderen naar
school en haalt ze ’s avonds van school af.

Openingsuren opvang: 7u00 tot 8u15 en van 15u30 tot 18u30. Woensdagnamiddag van 11u30 tot 18u30. Indien je extra informatie wenst kan er contact opgenomen
worden met de coördinator Sarah Audenaert 09/228.17.40

Opvang voor baby’s en kleuters voor broers/zusjes van 0 tot 3 jaar…
Vlak rechtover onze kleuterschool in de Leegstraat bevindt zich de kinderopvang “De
kinderkopjes”. Broers en zusjes tussen 0 en 3 jaar kunnen daar terecht.

Openingsuren: 6u00 tot 18u30. Indien uw kleutertje vanaf 2,5 jaar bij ons naar
school komt en ’s middags nog een dutje wil doen, dan kan de kleuterjuf uw kind
naar “De kinderkopjes” brengen en dit tot de leeftijd van 3 jaar.
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Onze troeven:
o

we zijn een kleine school met een warme, familiale sfeer;

o

we zijn een zeer toegankelijk, aanspreekbaar team;

o

we hebben een slaapklasje waar kleutertjes in de namiddag een dutje
kunnen doen;

o

er is veel ruimte voor uw kleuter om te experimenten en te leren;

o

we beschikken over een kinderverzorgster en besteden aandacht aan
zindelijkheidstraining;

o

we bieden een open en veilige speelruimte aan in een groene omgeving;

o

wij behaalden reeds 3 MOS logo’s en zijn daar heel trots op;

o

de zorgjuf ondersteunt uw kind in zijn leer-en ontwikkelingstraject;

o

Onze leerlingen zijn digitaal vaardig en leren werken vanaf de kleuterklas
met de iPads, computer en Chromebook.

o

elke klas beschikt over een digitaal schoolbord (vanaf de 3de kleuterklas
tot het 6de leerjaar);

o

In onze derde graad leren onze leerlingen werken in Google classroom.

o

er wordt initiatie Frans gegeven vanaf de 3de kleuterklas

o

de lessen LO en zwemlessen worden gegeven door een LO leerkracht;

o

wij werken met recente leermethodes;

o

wij bieden een goede zorgverbreding aan in samenwerking met het CLB;

o

wij geven extra aandacht aan leerlingen met leervoorsprong;

o

wij nemen deel aan allerlei mooie, boeiende en leerrijke projecten;

o

we vinden het belangrijk dat leerlingen een stem hebben;

o

wij hebben een fijne samenwerking met het oudercomité;

o

wij beschikken over een bus die uw kind thuis komt ophalen en veilig naar
huis kan brengen;

o

er worden warme maaltijden aangeboden;

o

er is een vrije godsdienstkeuze;

o

wij zijn een GO! school waar verdraagzaamheid, respect en een degelijke
basisvorming centraal staat!

o

tijdens de middagpauze worden gratis middagactiviteiten gegeven in het
lager

o

we doen aan leesbevordering via het LIST-project

o

we zetten sterk in op wiskunde via de ijsbergmethode

Basisschool De Wegwijzer tel.: 09 344 67 84
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DE WEGWIJZER
Je kiest voor onze school omdat wij een duidelijke visie hebben:

Wat bedoelen we met WELBEVINDEN?
Inzetten op hoog welbevinden en welbehagen door positieve bevestiging. Zelfvertrouwen stimuleren. Werken op niveau van het kind. Gevarieerde activiteiten voor kleuter en lager, ook tijdens de middagpauze.
Wat verstaan wij onder OPENHEID?
We staan open voor ideeën of positief kritische feedback van de kinderen en
de ouders. Leerlingen participeren via de leerlingenraad. De directie, de leerkrachten, het voltallig team is steeds toegankelijk. Er heerst een open communicatie. Er is veel participatie van de ouders.
Hoe zien wij RESPECTVOL SAMEN?
Verdraagzaamheid. Beleefdheid. Positieve ingesteldheid. Waardering voor diversiteit, keuze uit verschillende geloofsovertuigingen. Duidelijke afspraken.
Praten, overleggen, compromissen sluiten. Meter- en peterschap tussen 1ste
leerjaar en 6de leerjaar.
Hoe streven wij naar KWALITEIT?
Thema’s en leerstof die de kinderen aanspreken. Interactieve lessen, digitale
borden vanaf de 3de kleuterklas. Tablets in alle klassen. Actief leren. Diverse
werkvormen. Lezen in kleine groepjes. Leren plannen en zelfstandig werken.
Taalprojecten. Engels in de 3de graad. Slaapklasje voor de kleinsten.
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