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nieuwsbrief september 

 

We hebben dit schooljaar …. 

 

 
 

Wij zijn er weer klaar voor! 

 

 



 

 

Wat brengt dit nieuwe schooljaar? 

 
 

 Zonnebloemkinderen 

Veel vertrouwde gezichten, maar ook een paar nieuwe snoetjes… 

Wij willen u, ouders, danken dat u voor het onderwijs en de opvoeding van 

uw kind voor ‘De Zonnebloem’ gekozen hebt. 

 

 het schoolbestuur  

 

 de schoolraad 

 

 de Vriendenkring 

 Zij zorgden weer voor een fijn onthaal op 2 september.   Bedankt! 

 

 de vele vrijwilligers en sympathisanten 

 

 

Wij zien weer uit naar een fijne samenwerking met jullie allemaal! 



 

 

Het team 

 

 
 

een gemotiveerd en enthousiast team 

 

groep 1 Nathalie Leyssens  

 

groep 2 Marie-Jeanne Meeus 

                                        Christel Christiaens (een aantal donderdagen) 

 

groep 3 Sonia Smets 

                                        Christel Christiaens (een aantal vrijdagen) 

 

groep 4 Sofie Maris 

  

groep 5 Nathalie Chantrain 

 Astrid Laeremans (op woensdag) 

 

groep 6 Hans Cools 

 Liese Govaerts 

 Astrid Laeremans (ondersteuning) 

  

groep 7 Amaryllis Eyletten 

 Liese Govaerts 

 

groep 8 Elke Nys 

 

groep 9 Jella Swinnen 

 

 

Meer uitleg over de invulling van het lesrooster krijgt u bij het oudercontact. 

 

 



 

 



 

 

ICT-verantwoordelijke  Hans Cools 

 

Zorgcoördinator  Antje Hadermann 

 

Zorgondersteuners Astrid Laeremans, Christel Christiaens 

 

Preventieadviseur Koen Claes 

 

Bewegingsopvoeding     

Ine Velaerts  kleuterschool en lagere school 

Gianni Donghi zal ook enkele uren BO geven voor de kleuters 

In de maand september en oktober zal juf Ine vervangen worden door Gianni 

Donghi. 

 

Kinderverzorgster Sarah Pluymers 

 ondersteuning in groep 1 

 

Administratie Sonia Vandermeulen 

 

Directies 

Hendrickx Christine 

 

Extra toezicht Hilde Renard 

 

 

Kom zeker naar het algemeen oudercontact deze week voor meer info en 

toelichting. 

Van harte welkom!   (zie uitnodiging) 

 

 

 

 



 

 

Wat mogen we zeker niet vergeten dit schooljaar? 
 

 
 

 Prioriteiten 

 

 Differentiatie 

In de lagere school werken we onze differentiatiemethode  

verder uit en maken we kennis met dagcontracten. (verderzetting) 

  

 ZILL 

Het vernieuwde leerplankader Zin in leren, Zin in leven verder 

uitdiepen en proberen eigen te maken zodat dit in 2020 kan 

doorgevoerd worden.   

 

 Muzische vorming 

Muzische vorming in al zijn aspecten ontdekken in het nieuwe ZILL-

leerplan en leerlijnen uitzetten. 

 

 Invoeren van nieuwe digitale systemen  

Voor agenda, rapportering en dossiers van leerlingen en ook voor 

schooladministratie. 

 

 Diversiteit 

De diversiteit van onze leerlingen en ouders aangrijpen als een 

meerwaarde. 

 

 

 De schoolkalender 

 

U krijgt ook onze grote Zonnebloemkalender en bij de maandelijkse 

nieuwsbrief krijgt u een meer uitgebreide en aangevulde maandkalender.  

  



 

 

 Aanpassingen klaslokalen lagere school 

 

Met de opbrengst van onze kerstevocatie 2018-2019 vernieuwden we de 

opbergmeubels in de lagere school.  De leerkrachten en hun gezin hebben 

de voorbije vakantie hard gewerkt om de klassen aangenaam en up to date 

te krijgen zodat differentiatie gemakkelijker mogelijk is. 

Dank aan iedereen hiervoor! 

 

 

Varia 
 

 Schooltoelagen 

 

U kan voor kleuters en kinderen van de lagere school een studietoelage 

aanvragen. 

Infobrochure te verkrijgen op het bureel. 

 

 Schoolbrochure 

 

Onze aangepaste schoolbrochure met aangepast schoolreglement vindt u 

binnenkort op onze website. 

Meer toelichting over de inhoud krijgt u op het oudercontact. 

Indien gewenst, kan u nog altijd een papieren versie krijgen. 

 

 

Wat is nieuw in onze brochure ? 

- Schooltoeslag i.p.v. schooltoelage  

De kinderbijslag heet nu het Groeipakket en bevat enkele nieuwe  

principes. De schooltoelage wordt nu schooltoeslag genoemd.   

- Onderwijs aan huis de voorwaarden werden versoepeld.  

Verder is het nu ook mogelijk voor leerlingen jonger dan vijf jaar.  

- Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs  

De maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet 

krijgen, een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel 

hebben bereikt werd afgeschaft.  

-  Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting  

Bij een definitieve uitsluiting heeft een basisschool de verplichting om 

samen met het CLB, de leerling en de ouders op zoek te gaan naar een 

nieuwe school voor de leerling.  

- Bewakingscamera’s  

De camerawet is gewijzigd.  Onder meer moet een schoolbestuur zijn 

beslissing om camera’s op te hangen niet langer aan de 



 

 

gegevensbescherminsgsautoriteit (de vroegere privacycommissie) 

meedelen, maar aan de politiediensten. De betrokkenen kunnen op 

eenvoudige vraag inzage krijgen van de beelden waarop ze te zien zijn; 

ze moeten hun vraag niet langer motiveren.  

- Verduidelijkingen  

- Aanwezig zijn op school en op tijd komen  

We verduidelijken het engagement naar ouders toe dat regelmatig en 

op tijd naar school komen belangrijk is voor de verdere schoolloopbaan 

van een leerling.  

- Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is, de 

lijst werd vervolledigd. 

- Bijdrageregeling – bedragen maximumfactuur  

De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De scherpe 

maximumfactuur voor het lager onderwijs wijzigt van maximum 85 EUR 

naar 90 EUR.  

De minder scherpe maximumfactuur stijgt van maximum 435 EUR naar 

440 EUR. 

- Privacy  

Het is voldoende om, eenmalig, bij het begin van de schoolloopbaan van 

de leerling in de school om toestemming te verzoeken. Die toestemming 

geldt dan voor de volledige schoolloopbaan van de leerling. Enkel indien 

de school wijzigingen aanbrengt aan het toestemmingsformulier, vraagt 

ze opnieuw toestemming.  

 

Een paar korte aandachtspunten: 

 Naschoolse bewaking max. 30 min. na schooltijd. 

 Kinderen niet voor 8 uur op school! 

 Koekendoosjes, papiertjes terug mee naar huis 

 Brooddozen en tussendoortjes in eetzak  

 Verjaardagsuitnodigingen niet in of rond de school uitdelen 

 Kom op tijd (ook voor kleuters)! 

 Woensdag =  fruitdag 

 

 Nieuwsbrieven 

 

Voorlopig krijgt iedereen nog een papieren versie (oudste gezin).  Per mail 

worden de brieven gestuurd naar de mensen die vorig schooljaar hun 

mailadres opgaven. 

Nadien zullen de mailadressen worden aangepast. 

Wij zouden willen vragen dat iedereen zijn mailadres bezorgt aan de 

school.  Zo kunnen we iedereen bereiken moest er toch onverwacht nog 

iets zijn.  En kunnen we u soms ook dingen doorsturen.  Mensen van wie we 



 

 

deze toestemming nog niet kregen, zullen hiervoor een apart document 

krijgen. 

Indien gewenst, kan u dan nog altijd een bijkomende papieren versie 

krijgen. 

 

 

 Documenten 

 

In de loop van volgende week of tijdens het oudercontact krijgt u nog een 

reeks documenten mee om in te vullen. 

 

In de loop van de komende dagen krijgt u volgende documenten :  

 De volledig vernieuwde schoolbrochure. (wanneer we weten welke 

ouders een schriftelijke versie wensen (tegen eind september)) 

 In te vullen documenten  

Graag hadden wij de volgende documenten ingevuld terug ten 

laatste maandag 10/09 

Gelieve alle documenten terug mee te geven, ook al blijven ze 

leeg!  Alvast bedankt voor uw medewerking ! 

- abonnementen  

- goedkeuring schoolreglement en engagementsverklaring  (de 

brochure zal online staan in de loop van de eerste week). 

 

De volgende documenten moeten niet opnieuw worden ingevuld 

omdat deze nu mogen gebruikt worden tot het einde van de 

schoolloopbaan in onze school. 

- zorgdossier 

- privacy  ( doorgeven van adressen  en foto’s ) 

- ouderlijk gezag 

- hoe wens ik brieven/brochure? 

 

Wel willen we vragen dat we van alle ouders een mailadres 

hebben om dit in te voeren in ons mailsysteem.  Zo kunnen 

we alle ouders steeds vlot bereiken.   

Indien er veranderingen zijn bv. Naar de logo, naar de kine, 

vaststellingen van bepaalde allergieën, nieuw telefoonnummer 

of mailadres…  zouden wij willen vragen deze op mail te 

zetten naar directiewaanrode@gmail.com.  Zo beschikken wij 

steeds over de meest recente gegevens. 

 

 Bij te houden en in te vullen indien van toepassing 

- toedienen medicatie 

mailto:directiewaanrode@gmail.com


 

 

- afwezigheidsattesten ( 4 per schooljaar voor leerplichtige 

leerlingen ) 

- niet mee turnen 

- niet mee zwemmen (vanaf groep 3) 

 

 Indien u uw kind(eren) vroeger komt halen of uw kind te laat op 

school komt, gelieve u te melden op het bureel om het 

desbetreffende document in te vullen. 

 

 

 In bijlage: 

- De grote kalender 2019-2020 

- Uitnodiging algemeen oudercontact september 

- kalender september 

- voorstelling vriendenkring 

 

 Vragen?  

 Bij vragen, twijfel, bel, mail, … laat ons iets weten.   Wij zijn er voor u! 

 

 

 

Wij wensen iedereen met beide handen en vol hoop: 
een fijn schooljaar 2019-2020 toe! 

 

Vriendelijke groeten 

de directie   het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         


