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1) Leerplicht vanaf 5 jaar
Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen
dus leren vanaf 5 jaar.
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op
hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar
waarin zij 5 jaar worden.
Voorbeelden:
*Geboren op 3 januari 2017
= leerplichtig op 1 september 2022.
*Geboren op 30 december 2017
= leerplichtig op 1 september 2022.

Vanaf 1 september 2020 zijn kinderen 13 schooljaren
lang leerplichtig (van 5 jaar tot 18 jaar).
Elke dag aanwezigheid op school is belangrijk.
Zomaar eens thuis blijven, zonder gegronde reden,
kan niet.
Op reis gaan in september, een verlengd weekend,
... wordt door de wetgeving, de verificatie en dus
ook door de school niet toegelaten.
Wie dit toch doet, kan de schooltoeslag door de overheid geweigerd worden.
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Interessante informatie
05.09: infoavond 1ste en 2de leerjaar
06.09: infoavond 4de en 5de leerjaar
08.09: infoavond 3de en 6de leerjaar
12.09: sportdag lager
15.09: infoavond kleuter centrum/
Brandhoek
21.09: pedagogische werkdag: geen school

2) laptops in de klassen

Blz. 2
Elke leerling vanaf het vijfde leerjaar een eigen
laptop: dat is één van de doelstellingen van de
“Digisprong” in het basisonderwijs. Digisprong
is het project waarmee Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de digitalisering in Vlaamse
scholen een duwtje in de rug wil geven.
Ondertussen zijn de laptops gearriveerd in onze
school. Deze worden in de bovenbouw intens
ingezet.

3) communicatie met ouders: smartschool
Op onze school werken we met smartschool. Berichten tussen de school en
ouders verlopen digitaal enkel nog via dit kanaal.
Er is een account per kind en een account per ouder. Dit account blijft volgend
schooljaar hetzelfde voor uw kind(eren) en u als ouder(s).
Nieuwe gezinnen krijgen steeds een vraag van de school om in te loggen.
Bent u een nieuw gezin: mogen we vragen dat u dit stipt opvolgt?
4) Vrije dagen 2022-2023:
-maandag 3 oktober 2022
-vrijdag 17 februari 2023

Eerste Communie:
H. Vormsel:

Pedagogische werkdagen:

-

- woensdag 21 september 2022
- woensdag 23 november 2022
- woensdag 15 maart 2023

zaterdag 6 mei 2023 om 16u.30
zondag 21 mei 2023 om 11u.00

5) Graag wat uitleg omtrent de klasverdeling.

Op basis van het aantal leerlingen op 01.02.2022 kent het ministerie van onderwijs lestijden toe
voor het schooljaar 2022-2023. Met deze lestijden worden zoveel klassen als mogelijk gevormd.
Zowel het besteden van de lestijden als het vormen van de klassen gebeurt steeds weloverwogen
en doordacht, dit ten gunste van de klaswerking en ten gunste van alle kinderen.
Indien u vragen hebt hieromtrent, kunt u steeds terecht bij de directie.
De school past reeds heel wat jaren dezelfde principes toe:
1) Vorming van de klassen in het 1ste leerjaar:
*De 3de kleuters uit het centrum worden alfabetisch geplaatst volgens geslacht. De eerste kleuter uit
het alfabet gaat naar de A-klas, de tweede kleuter uit het alfabet gaat naar de B-klas volgens geslacht, enz., indien er voldoende kleuters zijn om 2 klassen te maken.
*De kleuters uit de Brandhoek worden ook alfabetisch geplaatst. We opteren er voor om ook deze
kleuters eerlijk te verdelen en zo over beide klassen te plaatsen.
2) Leerkrachten: Indien 2 klassen in 1 leerjaar: de leerkrachten worden alfabetisch geplaatst. Wie
met de familienaam eerst in het alfabet komt, krijgt de A-klas, ongeacht het aantal uren dat men
werkt.
3) Leerlingen: De A- klasgroep wordt het volgend jaar de B-klasgroep en de B-klasgroep wordt het
volgend jaar de A-klasgroep.
4) Vorming klassen in het 2de leerjaar:
Na het 1ste leerjaar wordt, indien nodig, een herschikking gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal jongens en meisjes in elke groep, de grootte van de groep, het resultaat van de
kinderen, de eigenheid van de klassen in het 1ste leerjaar, ….
Nadien wordt er geen herschikking meer toegepast.
5) Overzitten: wie een jaartje overzit, mag kiezen in welke klas dit wordt gedaan.

Het schoolteam dankt u
voor het vertrouwen
en wenst u een
deugddoende vakantie toe.

