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INSTEMMINGSFORMULIER SCHOOLREGLEMENT 
 

 

Gelieve het document ondertekend door beide ouders terug te bezorgen aan de school. 

 

 

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde 

Stropstraat 119 

9900 Gent 

 

 

De ouders van ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... verklaren hierbij dat ze 

het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het 

opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van Sint-Medardus Basisschool, 

Hendelstraat 9A, 9910 Ursel. Het schoolreglement is na te lezen op de schoolwebsite www.medardus.op-

weg.be. Wenst u een papieren versie, dan kan u die bekomen via het secretariaat van de school. 

 

 

 

Datum Datum 

 

 

 

 

Naam en handtekening Naam en handtekening 

moeder/adoptiemoeder/voogd vader/adoptievader/voogd 

 

 

 

INLICHTINGENFICHE 
 

Gelieve volgende fiche in te vullen en terug af te geven op school. Ook bij een adreswijziging doorheen het 

schooljaar is het belangrijk dit tijdig door te geven. 

 

Naam: ……………………………………..............…………………………….. Voornaam: ………………………………………………….…………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel:  ………………………………………………………………….………………. 

Andere te bereiken personen tijdens de schooluren (bv. in geval van ziekte/ongeval) 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verwantschap: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel:  ………………………………………………………………….………………. 

Huisarts * Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

Tel:  ………………………………………………………………….………………. 

(Indien medisch advies of hulp gewenst is, wordt indien mogelijk de door u opgegeven arts gecontacteerd.  

Indien deze arts niet bereikbaar is of de situatie dringend is, contacteren wij de dichtstbijzijnde arts.  Uiteraard  

wordt u verwittigd als uw kind medische hulp nodig heeft.) 
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Gelieve hieronder aan te duiden wat je kind wil: 

Warme maaltijd: kleuters (€ 2,95 + € 0,85) lager (€ 3,40 + € 0,85) ja/neen 

Gelieve de warme maaltijden door te geven d.m.v. de maaltijdkaart op donderdag. 

  

Drankjes: € 0,60   

Chocomelk ja/neen 

Melk ja/neen 

Fruitsap ja/neen 

Water (in een flesje) ja/neen 

Soep ja/neen 

  

Abonnementen (jaarabonnementen)  

Dopido                     € 33 ja/neen 

Dokadi                     € 33 ja/neen 

Doremi                     € 33 ja/neen 

Zonnekind               € 36 ja/neen 

Zonnestraal              € 36 ja/neen 

Zonneland               € 36 ja/neen 

  

Zwemmen (bus + zwembad Aalter) 

Opgelet: 3de leerjaar zwemt gratis 
€ 4,5   

 

 Mijn kind   wordt doorgaans afgehaald op school door … 

   gaat mee met de rang 

   gaat mee met de opvang 

   volgt studie 

 

 

Digitale platforms waarop leerlingen in de klas, maar ook thuis kunnen oefenen door meer en meer hun 

intrede. In die context is het belangrijk te weten of uw zoon of dochter beschikt over een computer met 

internetverbinding. 

 ja, wij hebben thuis een computer met internetverbinding. 

 neen, wij hebben thuis geen computer met internetverbinding. 

 

WETGEVING INZAKE DE PRIVACY VAN UW KIND EN 

ZIJN/HAAR FAMILIE 
 

Naam ouders: ___________________________________________________________________________________ 

Naam kind(eren): ___________________________________________________________________________________ 

 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy na.  Wij garanderen u discreet om te gaan met de 

informatie in de administratie van de kinderen, het leerlingvolgsysteem en de bijhorende zorgdossiers.  U 

kunt ten alle tijden uw persoonsgegevens raadplegen en  laten aanpassen.  Gelieve aan te kruisen wat van 

toepassing is. 



4 
 

 

o Ik ga  akkoord met de publicatie van foto’s waarop mijn kind te zien is op de schoolwebsite, 

schooleigen communicatie en andere pedagogische uitgaven.   

o Mijn kind mag in geen enkel geval te zien zijn op foto’s van de schoolwebsite, schooleigen 

communicatie en andere pedagogische uitgaven.   

 

o Ik ga akkoord dat er gerichte foto’s worden genomen van mijn kind: klasfoto, individuele foto, foto 

met broer / zus, … 

o Ik ga NIET AKKOORD met het nemen van gerichte foto’s van mijn kind. 

 

o Ik ga akkoord met het feit dat adresgegevens van een bepaalde leeftijdsgroep en dus ook het 

adres van uw kind,  in uitzonderlijke gevallen worden doorgegeven aan  derden, bv. aan parochie 

voor Eerste of Plechtige Communie, aan directie van de secundaire school Emmaüs voor het 

versturen van informatie m.b.t. de overstap naar de secundaire school, sportclubs en verenigingen 

uit Ursel en Knesselare. 

o Mijn adresgegevens mogen in GEEN enkel geval doorgegeven worden. 

 

 

CORRESPONDENTIE 
 

We versturen reeds een groot deel van onze brieven elektronisch. Ons schoolprogramma “Schoolonline” 

bevat de emailadressen van de meeste ouders. Op die manier besparen we per schooljaar honderden 

euro’s aan postzegels en verkleinen we de papierberg. Gelieve hieronder het emailadres waarop uw wenst 

onze brieven te ontvangen te noteren.  

 

Naam kind(eren):_________________________________________________________________ 

Uit klas: ___________________________________________________________________________ 

Naam ouders: ____________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________@________________________________ 

E-mail: __________________________________________@________________________________ 

 

 

Wenst u toch liever de brieven op papier, gelieve dan het vakje hieronder aan te kruisen. 

 

O Wij, ouders van __________________________________________ (naam kind(eren))   

 wensen het schoolnieuws enkel op papier te ontvangen. 
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OUDERBETROKKENHEID 
 

Onze School vindt een goede samenwerking met ouders en 

grootouders heel belangrijk. Immers, samen kunnen we 

zoveel meer dan alleen. Er is dan ook een grote waardering 

vanuit het team voor alle mensen die Onze School, het team 

en vooral onze leerlingen ondersteunen.  

 

Zoals u wellicht weet heeft Onze School een ouderraad en 

een vriendengroep. Dit schooljaar doen we graag een 

oproep naar alle ouders en grootouders die iets extra willen 

doen voor de school. Dit kan via de vriendengroep, de 

ouderraad, maar ook occasioneel. 

 

De vriendengroep bestaat vooral uit grootouders of inwoneners van Ursel die mee instaan voor de 

organisatie van schoolfeesten, evenementen, vervoer of begeleiding bij uitstappen en klusjes in en rondom 

de school.  Elk lid kiest uiteraard zelf aan welke activiteiten hij of zij deelneemt. Elke bijdrage, klein of groot, 

wordt dan ook gewaardeerd.  

 

De ouderraad organiseert evenementen waarop ouders en kinderen de kans krijgen om elkaar in een 

ontspannen sfeer te ontmoeten. Ook denken zij mee na over onderwijskundige thema’s. De ouderraad 

komt 5 keer per schooljaar samen. Ook hier wordt elke bijdrage gewaardeerd.  

 

Om onze leden van de ouderraad en de vriendengroep te danken, worden zij uitgenodigd op alle 

festiviteiten op school:  de opendeur/aperitief, het nieuwjaaretentje met het schoolteam in januari, receptie 

eerste communie en vormsel, pensioenvieringen van leerkrachten en afscheidsreceptie/proclamatie 6e 

leerjaar.  

 

Naast nieuwe leden voor de vriendengroep en ouderraad zijn we ook op zoek naar mensen die de school 

eerder occasioneel willen steunen: leesouders of – grootouders, zwemmoekes of –vakes, knutselmoekes, 

handige Harry’s, … . 

 

Indien u graag de school binnen een bepaald domein wil bijstaan, mogen we u dan vragen aan te kruisen 

waarvoor we eventueel op uw medewerking mogen rekenen? 

 

Naam ouder of grootouder: …………………………………………………………………………………………... 

 

 leesouder of leesgrootouder: Een klein groepje leerlingen begeleiden bij het lezen 

 knutselouder: knutselen in de klas 
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 kookouder: Kookactiviteit mee begeleiden in de klas. 

 techniek in de klas  

 begeleiden van uitstappen 

 vervoer bij uitstappen 

 schilmoeke of schilvake (fruit schillen en snijden op woensdag) 

 klusteam (vb. gras maaien met zitmaaier, kleine herstelwerken in en rond de school) 

 ouderraad 

 vriendengroep 

 

Mogen we ook vragen wanneer u eventueel vrij bent om te helpen bij een bepaalde activiteit? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SCHOOLTEAM 2017-2018 
 

Jules & Nellyklas (peuters & 1e kleuters) Isabelle Rysman & Sarah De Boever 

2e – 3e kleuterklas A (Berenklas) Ann De Latter 

2e – 3e kleuterklas B (Kikkerklas) Veerle De Boever 

1e leerjaar  

Carla De Blaere (klastitularis) 

Hanne Sneppe (ondersteuning in de 

voormiddag) 

Martine Sierens (wereldoriëntatie & techniek) 

2e leerjaar  
Rebekka Van Acker & Hanne Sneppe 

(duobaan) 

3e leerjaar Inge Stragier 

4e leerjaar  Carine De Coninck 

5e leerjaar  Hilde Van Hulle & Stephanie De Neve 

6e leerjaar Mira Bastiaen &  
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Stephanie De Neve (opsplitsen 6 leerjaar in de 

voormiddag) 

Zorgcoördinator 

Martine Sierens (kleuterafdeling) 

Carla De Blaere (onderbouw) 

Hilde Van Hulle (bovenbouw) 

Techniekleerkracht (kleuter & lager) 

Taalinitiatie Frans (t.e.m. 4e leerjaar) 

Martine Sierens 

Zorg 4e leerjaar en muzische ondersteuning 

bovenbouw 
Flore Staelens  

Gymleerkracht L.O. + K.O. Martine Dessomviele 

ICT-coördinator Alexander Van Damme 

 

Kinderverzorgster 

 

Evelyne Van Hooreweghe 

 

Administratief personeel 

 

Susie Van Moorhem 

 

Onderhoudspersoneel  

 

Ann Versluys & Ria Tilleman 

 

 

SCHOOLRAAD 2017-2018 
 

Pedagogische raad Inge Stragier 

 Sarah De Boever 

Ouderraad Jessica Cocquyt 

 Frederik Vermeiren  

Lokale gemeenschap Christine Lefevre 
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 Marijke Roeygens 

Voorzitter schoolraad Frederik Vermeiren 
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KALENDER SCHOOLJAAR 2017-2018 
 

 

 

 

 

WANNEER WAT WANNEER WAT 

30/08/2017 Opendeur-aperitief tussen 

17u en 19u 

02/04/2018 Start paasvakantie 

01/09/2017 Eerste schooldag 21/04/2018 Eetfestijn  

07/09/2017 Infoavond voor het 1e t.e.m. 

6e leerjaar + oudercafé 

30/04/2018 Brugdag, geen school 

12/09/2017 Infoavond voor de 

kleuterafdeling + oudercafé 

01/05/2018 Dag van de Arbeid, geen school 

19/09/2017 Schoolfotograaf  10/05/2018 Hemelvaart, 1e communie 

20/09/2017 Scholenveldloop 11/05/2018 Brugdag, vrije dag na Hemelvaart 

27/09/2017 Pedagogische studiedag, 

geen school voor leerlingen 

13/05/2018 Vormsel 

2 - 6/10/2017 Scheepvaartklassen 

Antwerpen 6e leerjaar 

14/05/2018 Schoolvrije dag na vormsel 

9 - 13/10/2016 Bosklassen 5e leerjaar in ‘Het 

Leen’ 

21/05/2018 Pinkstermaandag, geen school 

20/10/2017 Halloweentocht 30/05/2018 – 

01/06/2018 

Stadsklassen 4e leerjaar 

23/10/2017  Week oudercontacten lager 

+ rapport 1 op vrijdag 

27/06/2018 Proclamatie 6e leerjaar 

30/10 tot 

5/11/2017 

Herfstvakantie 29/06/2018 Laatste schooldag tot 11u50 

8/11/2017 Pedagogische studiedag, 

geen school 

  

22/12/2017 Rapport 2   

25/12/2017 Start kerstvakantie   

06/02/2017 Grootouderfeest kleuter   

09/02/2018 Carnavalsfuif ouderraad   

12/02/2018 Start krokusvakantie   

21/02/2018 Pedagogische studiedag, 

geen school 
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PUNTENRAPPORTEN 2017-2018 
 

23 - 27/10/2017 
Punten- en leefrapport & 

Oudercontact lager en kleuter 

22/12/2017 
Puntenrapport 2 & 

Syntheserapport 1 

eind februari 2018 Oudercontact lager & 3e kleuterklas 

eind maart 2018 Oudercontact peuters, 1e en 2e kleuters 

30/03/2018 Puntenrapport 3 

eind juni 2017 

Selectieve oudercontacten op vraag van de 

leerkracht of de ouder 

Peuters: oudercontact voor peuters 

ingestapt na de paasvakantie 

30/06/2017 

Puntenrapport 5 

Syntheserapport 3 

Jaarrapport  

 

  

 

BIJDRAGEREGELING 2017 - 2018 
Deze prijzen zijn richtprijzen. 

Ze kunnen ten alle tijden gewijzigd worden door plotse verhogingen van onze leveranciers. 

 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Zwemmen (beurt + vervoer) 

Uitstappen ter ondersteuning van het behalen van de 

eindtermen. Het aanbod uitstappen varieert, hangt af van 

het aanbod, de thema’s die uitgewerkt worden.  

 

4,5 euro/beurt 

De maxfactuur wordt niet 

overschreden. 

(Kleuteronderwijs max 45 

euro, lager onderwijs max. 

85 euro) 

 

 

We werken in onze kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar gelang hun 

leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in dezelfde klas. Voor het 

berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin 

het schooljaar aanvangt. De bedragen worden berekend op basis van de werkelijke kostprijs. 
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Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Middagtoezicht 

Drank (soep, fruitsap, melk of chocomelk) 

Warme maaltijd kleuter 

Warme maaltijd lager 

Abonnement tijdschrift (Zonneland, Dopido, …30 à 35 euro) 

Prijs per kopie (enkel bij opvraging door ouders van 

leerlingengegevens) 

 

0,90 euro 

0,60 euro  

 2,95 euro 

3,40 euro 

+/-36 euro 

 

10 cent 

 

 

Meerdaagse uitstappen 

Max. € 425 per kind voor volledige duur lager onderwijs  

Prijs 

419 euro 

Sportweek      1e leerjaar 

Sportweek      2e leerjaar 

Sportweek       3e leerjaar 

Stadsklassen   4e leerjaar 

Bosklassen     5e leerjaar  

Zeeklassen     6e leerjaar 

+/- € 18 

+/- € 18 

+/- € 18 

+/- € 100 

+/- € 100 

+/- € 180 

-15 euro (door ouderrraad) 

 

 

 

ZIEKTEBRIEFJES 2017-2018 
 

 

Beste ouder(s) 

 

Bij ziekte moet u als ouder steeds een schriftelijke, gedateerde mededeling bezorgen aan de school. Graag 

zetten wij nog eens de wetgeving op een rijtje wat betreft ziektebriefjes. 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk 

briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is 

een medisch attest vereist. 

Ook wanneer uw kind de zwem- of gymles niet mag bijwonen is een doktersattest vereist.  

 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk. Om het voor u 

overzichtelijk te houden, bezorgen wij u 4 strookjes om in te vullen bij ziekte van uw kind. 
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Ziektebriefje 4 

 

Ondergetekende _____________________________, ouder van ________________________ 

verklaart hierbij dat mijn zoon / dochter afwezig is wegens ziekte. 

Datum: _____/ _____ / _____                           Handtekening 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ziektebriefje 3 

 

Ondergetekende _____________________________, ouder van ________________________ 

verklaart hierbij dat mijn zoon / dochter afwezig is wegens ziekte. 

Datum: _____/ _____ / _____                           Handtekening 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ziektebriefje 2 

 

Ondergetekende _____________________________, ouder van ________________________ 

Verklaart hierbij dat mijn zoon / dochter afwezig is wegens ziekte. 

Datum: _____/ _____ / _____                           Handtekening 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ziektebriefje 1 

 

Ondergetekende _____________________________, ouder van ________________________ 

Verklaart hierbij dat mijn zoon / dochter afwezig is wegens ziekte. 

Datum: _____/ _____ / _____                           Handtekening 
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MEDICATIE-FICHE 2017-2018 
 

 

In te vullen door de ouders 

 

Hierbij geef ik de toelating aan de juf / meester om mijn kind op doktersadvies volgend medicament te 

geven. 

 

Naam van het kind: ..............................................................................................................................................................................................  

 

Klas: ....................................................................... 

 

Naam van de ouders: ...................................................................................................................................................................................... 

 

Telefoon ouders: ...........................................................................................................  

 

 

 

In te vullen door de geneesheer 

 

Naam medicijn: .........................................................................................................................................................................................................  

 

Vorm (siroop, pilletjes, …………………………………………………………………………....................................................................................  

 

Dosering: ............................................................................................................................................................................................................................. 

  

Wanneer en hoe vaak te nemen: …………........................................................................................................................................  

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

Vervaldatum: ................................................................................................................................................................................................................  

 

Te nemen voorzorgen: ........................................................................................................................................................................................ 

  

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Hoe bewaren: .............................................................................................................................................................................................................  

 

Naam, stempel en telefoonnummer van de dokter: ….............................................................................................  

 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 
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MAALTIJDKAART 
 

van ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. (naam) 

van maandag ………………………………………………………… tot en met vrijdag …………….…………………………………… 

 maandag dinsdag donderdag vrijdag 

Warme maaltijd 
 

 

   

Boterhammen drankje 

van thuis 

    

Boterhammen drankje 

van school 

    

Boterhammen  

met soep 

    

Naar huis 
 

 

   

 

Vanaf dit schooljaar werkt de school samen met een andere traiteur voor de warme maaltijden. Warme 

maaltijden zullen dagelijks doorgegeven worden aan de traiteur. Toch willen we u nog steeds vragen om 

een maaltijdkaart in te vullen wanneer uw kind school loopt in de kleuterafdeling of in het 1e t.e.m. 3e 

leerjaar. Voor jonge kinderen is het immers niet gemakkelijk om te onthouden wat ze elke dag moeten 

eten. 

Warme maaltijden kunnen voortaan bijbesteld of geannuleerd worden tot 9u. Na 9u zijn er geen wijzigingen 

meer mogelijk en zullen bestelde maaltijd ook aangerekend worden. 

 

 

 

MAALTIJDKAART 
 

van ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. (naam) 

van maandag ………………………………………………………… tot en met vrijdag …………….…………………………………… 

 maandag dinsdag donderdag vrijdag 

Warme maaltijd 
 

 

   

Boterhammen drankje 

van thuis 

    

Boterhammen drankje 

van school 

    

Boterhammen  

met soep 

    

Naar huis 
 

 

   

Vanaf dit schooljaar werkt de school samen met een andere traiteur voor de warme maaltijden. Warme 

maaltijden zullen dagelijks doorgegeven worden aan de traiteur. Toch willen we u nog steeds vragen om 

een maaltijdkaart in te vullen wanneer uw kind school loopt in de kleuterafdeling of in het 1e t.e.m. 3e 

leerjaar. Voor jonge kinderen is het immers niet gemakkelijk om te onthouden wat ze elke dag moeten 

eten. 

Warme maaltijden kunnen voortaan bijbesteld of geannuleerd worden tot 9u. Na 9u zijn er geen wijzigingen 

meer mogelijk en zullen bestelde maaltijd ook aangerekend worden. 
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ONZE SCHOOL – ONZE ZORG 
 

Zorgbreed werken betekent dat het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen de basis vormen om 

te werken aan hun ontwikkeling. 

 

De leerkracht staat in voor de basiszorg. Aangezien de leerkrachten dagelijks met de leerlingen omgaan, 

kennen zij deze leerlingen en hun zorgen heel goed. Zij zijn de personen die als eerste de signalen opvangen 

(ofwel van het kind zelf of via informatie van de ouders) en die aandacht hebben voor het individuele en het 

groepsgebeuren in de klas. 

De leerkrachten hanteren didactische werkvormen zoals hoekenwerk, contractwerk, zelfstandig werk, 

groepswerk, e.a. Door verregaande differentiatie (ieder kind zo dicht mogelijk bij zijn eigen ontwikkeling) 

begeleiden de klasleerkrachten de kinderen. 

 

 

Als verantwoordelijke voor hun leerlingen, proberen zij eerst zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg aan elk kind 

te geven. Als de leerkracht het probleem niet alleen aankan, dan roept zij/hij de ondersteuning van het 

zorgteam in. 

 

We spreken dan van verhoogde zorg. 

Als een probleem in de klas niet opgelost geraakt, is er een specifieke aanpak nodig. Die wordt besproken 

binnen het zorgteam. 

 

Het zorgteam bestaat uit: de directie, de zorgjuffen, de klasleerkracht én het CLB. Zij bieden een 

ondersteunende rol op niveau van de leerkracht en de leerlingen. 

Het specifieke probleem (noden en/of behoeften) wordt niet enkel besproken, maar er wordt ook naar 

oorzaken, oplossingen, ondersteuning gezocht. 

 

Een zorgbeleid wordt op drie verschillende niveaus uitgewerkt: 

 

1. Op schoolniveau 

Op schoolniveau denken de zorgjuffen en de directie na over de schoolwerking, nieuwe 

ontwikkelingen en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen behouden en verbeteren. 

Wekelijks vergadert het zorgteam over de werking van de school. 

De zorgcoördinator is ook de brugfiguur tussen de school en het CLB of andere externe diensten. Zij 

coördineert het overleg tussen CLB, ouders, externe begeleiders (logopedisten, kinesisten, …) 

wanneer dit noodzakelijk is.  

Zij is aanwezig op een overleg op vraag van één van de betrokkenen. 

 

2. Op leerkrachtenniveau 

Het zorgteam ondersteunt het handelen van de leerkrachten via collegiale begeleiding, en helpt, 

naast het opvolgen van alle acties, ook mee bij het uitvoeren van de acties van de 

handelingsplannen. 

Het zorgteam gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar geschikte hulpmiddelen om kinderen 

te begeleiden die het moeilijker hebben, maar ook hoe we snel lerende kinderen meer uitdaging 

kunnen bieden, hoe we de werkhouding van kinderen kunnen verbeteren, hoe we het leren lezen 

kunnen ondersteunen,… 

 

3. Op kindniveau 

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het stimuleren van de fijne 

motoriek, het puzzelen, het tellen, het lezen, sociale vaardigheden, … 

In de kleuterschool gebeurt deze begeleiding meestal in de klas door zowel de zorgjuf als de klasjuf. 

In de lagere school worden de kinderen ondersteund zowel in als buiten de klas.  

Voor ieder kind wordt er een volgsysteem opgesteld. Door regelmatige evaluaties en genormeerde 

testen (AVI-leesniveaus, toetertest, LVS-test,…) kunnen we de leerlingen van dichtbij opvolgen. 
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Organisatie  

 

Het zorgteam heeft minstens een tweewekelijks overleg.  

 

Binnen onze school bestaat het zorgteam uit: 

Galatea Goudeseune – directie 

Juf Martine Sierens – Zorgcoördinator kleuter 

Juf Carla De Blaere – Zorgcoördinator onderbouw, 1e t.e.m. 3e leerjaar 

Juf Hilde Van Hulle – Zorgcoördinator bovenbouw, 4e t.e.m. 6e leerjaar 

Mevr. Vicky Van De Kauter – Onthaalmedewerker CLB 

 

 

Contact 

 

(09) 334 86 40 

martine.sierens@op-weg.be (kleuter) 

carla.deblaere@op-weg.be (onderbouw) 

hilde.vanhulle@op-weg.be (bovenbouw) 

 

mailto:martine.sierens@op-weg.be
mailto:carla.deblaere@op-weg.be
mailto:hilde.vanhulle@op-weg.be

