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Voorwoord
Beste kinderen, ouders en sympathisanten van onze school,

Schooljaar 2014-2015 zit er op. Een jaar waarin weer van alles is gebeurd. Afgelopen schooljaar
waren zo'n 260 kinderen samen met hun meester of juffrouw dagelijks druk in de weer. Er was
altijd wel wat te beleven. De momenten in de klas, de vele uitstappen en interessante activiteiten
maakten er weer een boeiend en leerrijk jaar van!
We konden in een goede sfeer samen werken aan de ontplooiing en ontwikkeling van de kinderen
die u ons toevertrouwde. Natuurlijk zullen er tekortkomingen zijn geweest, want waar gewerkt
wordt, worden fouten gemaakt. Maar gelukkig overtreffen de vele fijne momenten tijdens een
schooljaar deze ruimschoots. Aan de vele positieve reacties die we regelmatig ontvingen geloof ik
dat we tevreden mogen zijn over het werk dat het afgelopen jaar werd verricht. We hopen dat u
en uw kinderen dan ook kunnen terugkijken op een fijn schooljaar.
Een school wordt niet alleen gemaakt door de kinderen, de leerkrachten, de zorgcoördinator,
onze administratief bedienden en de mensen van het CLB. Een heleboel mensen hebben het afgelopen schooljaar belangeloos geholpen bij verschillende activiteiten in en om de school. Bedankt
voor het vertrouwen dat u ons schonk en de goede samenwerking. Het is fijn te mogen ervaren
dat er zoveel enthousiaste (groot-)ouders mee betrokken zijn in zoveel grote en kleine dingen.
Verder zijn er ook mensen die in hun vrije tijd zitting nemen in het schoolbestuur, de schoolraad
of de ouderraad. Waar doet u het voor? Voor de kinderen natuurlijk! Oprechte dank aan iedereen
die zich het voorbije schooljaar ingezet heeft om van onze school een fijne school te maken! Een
bijzondere vermelding voor de mensen van de opvang is hier zeker op zijn plaats.
Een dank-je-wel aan alle kleuters en leerlingen voor hun spontaniteit in alles wat ze deden en beleefden. Onze oudste kleuters zullen de grote stap zetten naar “hun grote school”. De kinderen
van het zesde leerjaar gaan volgend jaar naar het secundair onderwijs. Dat is een nieuwe stap op
weg naar het “groot worden”. Na al die jaren aan onze school ben je er misschien ook aan toe. Het
zal waarschijnlijk wel “anders” zijn. Je laat iets achter je, maar je neemt ook iets mee in je herinneringen: een hele mooie periode in je leven. We hopen dat je het op je nieuwe school fijn zal
hebben. En je weet, je bent altijd welkom om te komen vertellen hoe het gaat.
Neem nu gerust 2 maanden de tijd om op je eigen vakantieritme te leven en geniet van elke dag!
We zien elkaar terug in het gloednieuwe schooljaar 2015-2016 om samen opnieuw 10 maanden op
dat andere ritme van het leven weer veel te leren.
Umans Ivo
Directeur
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Nieuws van de ouderraad

Beste ouders,
Het huidige schooljaar zit er weer op.
Als ouderraad zetten we ons in voor de belangen van de kinderen en de ouders van deze school. Tijdens onze vergaderingen en afvaardigingen in andere overlegvormen, zoals de schoolraad, behartigen
we als ouders jullie belangen en brengen onze vragen en zorgen naar voren. In een goede samenwerking
met de school hebben we zinvolle en constructieve vergaderingen. Dit stuk van de ouderraad is niet
altijd zichtbaar op het “schoolplein”.
De activiteiten die de ouderraad samen met de school organiseert zijn wel zichtbaar. Ook dit jaar
mochten we bij onze activiteiten op de steun van ouders, grootouders en andere sympathisanten rekenen. Met deze activiteiten willen we de binding met de school onderhouden maar ook zorgen dat er een
extra “centje” wordt opgehaald. Met deze extra’s kunnen we namens de ouderraad de werking van de
school steunen, steeds in het belang van het kind. Zo hebben we met de opbrengst van de eetdagen,
het moederdagontbijt en het schoolfeest een bijdrage kunnen doen aan de screens voor de kleuters en de aanschaf van een smartbord voor nog een klas in de lagere school.
De huidige ouderraad is een enthousiaste groep ouders die steeds klaar staan bij de verschillende
activiteiten en vergaderingen. Net zoals elk schooljaar verlaten er ouders de ouderraad omdat bijvoorbeeld hun kind van school gaat. We zijn dan ook steeds op zoek naar andere enthousiaste ouders
om mee te denken en te helpen bij de activiteiten van de ouderraad. Mocht u als ouder hier zin in hebben laat het een van de ouderraadleden weten. U kan dan begin september bij de ouderraad aansluiten.
U bent van harte welkom.
Ik wil alle ouders, vrijwilligers, de leerkrachten en de directeur, die afgelopen jaar ondersteuning
hebben gegeven aan onze activiteiten nogmaals bedanken voor hun inzet.
Ook wij gaan nu genieten van een welverdiende vakantie. Ik wens u en uw kind(eren) namens de voltallige ouderraad een zonnige en aangename vakantie toe. Tot volgend schooljaar.
Namens de ouderraad,
Jeroen van Berlo
Voorzitter
Langs deze weg wil de school nogmaals een woordje van dank richten naar al de leden van de
ouderraad en de vele andere vrijwilligers. Altijd klaar staan voor de school en waar nodig is een
handje toesteken (Sinterklaas, schoolfeest, voorjaarsontbijt en vele andere gelegenheden). Je
moet het toch maar doen. De school is blij met deze ondersteuning, sterker nog, we kunnen niet
zonder deze hulp en we hopen in de komende jaren op dezelfde constructieve manier te kunnen
samenwerken.
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Een blik naar het nieuwe schooljaar
De planning voor het volgende schooljaar is volledig klaar. Hieronder geven we de principes die we hanteren bij de invulling voor het schooljaar 2015-2016
1. Kleuterschool.
We blijven verder investeren in ‘zorg voor kinderen’ door extra lestijden te nemen uit ons
lestijdenpakket en te investeren in de professionalisering van het zorgteam. Zorg dragen voor
kinderen op school is en blijft zeker één van onze hoofddoelstellingen.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat we ook bij de start van het schooljaar
2015-2016 zes klassen kunnen inrichten.
Bij die klasindeling richten we ons op de ontwikkeling van de kleuters. Zo hebben we aandacht
voor het volgende:
-

De kleuters die instappen (2,5- en de jongste 3-jarige kleuters) vragen een bijzondere
aandacht. Denken we maar aan zindelijkheid, de overgang thuis – school enz.. Deze groep
moet ook kunnen groeien bij ieder instapmoment.

-

De 4-jarige kleuters die al heel wat verworven hebben, hebben extra prikkels en kansen
nodig.

-

Bij de 5-jarige kleuters die later een belangrijke stap zetten naar de eerste klas, moet er
voldoende aandacht zijn voor ontluikend lezen, ontluikend schrijven, taalgerichtheid,
wiskundig denken, enz..

Als we rekening houden met deze ontwikkelingspunten plaatsen we de kleuters centraal en bieden we ze de beste begeleiding.
Verder moeten we rekening houden met de lestijden die we op basis van de ingeschreven kleuters mogen inrichten en met het aantal ingeschreven kleuters.
De klasindeling voor schooljaar 2015-2016 ziet er als volgt uit:
o

kleuterklas 0: 2,5-jarige kleuters

Juf Josée Stevens - Jongste kleuters
(8 kleuters in september)

o

kleuterklas 1: 3-jarige kleuters

Juf Mariëlle Nouwen
(14 kleuters in september)

o

kleuterklas 2A: 4-jarige kleuters

Juf Marleen Mertens
(17 kleuters in september)

o

kleuterklas 2B: 4-jarige kleuters

Juf Ellen Braeken
(16 kleuters in september)

o

kleuterklas 3A: 5-jarige kleuters

Juf Ria Derickx
(17 kleuters in september)

o

kleuterklas 3B: 5-jarige kleuters

Juf Heidi Hoeben
(16 kleuters in september)

o

kleuterturnen:

Juf Lut Kauffmann
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Daarnaast voor schooljaar 2015-2016:
o

Lestijden zorg speciaal voor kinderen die extra zorgen vragen.

o

Voor iedere groep 2 lestijden bewegingsopvoeding.

o

9 uren kinderverzorging door Juf Inge Verbaekel

Eind juni werd meegedeeld in welke groep uw kleuter werd opgenomen, samen met de uitnodiging
voor de kennismakingsavond van donderdag 27 augustus 2015 tussen 18.00 en 19.00 uur waarop u samen met uw kleuter(s) van harte welkom bent.
Deze avond is hoofdzakelijk bedoeld als een kennismaking met de juf en de kleuterklas.
Later volgen de eerste ouderavonden waarop de juf de werking van de klas zal toelichten:
Dinsdag 1 september 2015
18.30 uur:
20.00uur:

kleuterklas 2A

Juf Marleen Mertens

kleuterklas 2B

Juf Ellen Braeken

kleuterklas 3A

Juf Ria Derickx

kleuterklas 3B

Juf Heidi Hoeben

Woensdag 2 september 2015
18.30u:

kleuterklas 0

Juf Josée Stevens

20.00u:

kleuterklas 1

Juf Marielle Nouwen

2. De lagere school.
In de lagere school streven we er naar de best mogelijke kansen om begeleiding te geven aan
ieder kind met speciale aandacht voor moeilijk lerende kinderen. Hiervoor kunnen we blijvend
een beroep doen op de zorgcoördinatoren en taakleraar. Zij zullen samen met de klasleerkracht het zorgbeleid van de school uitwerken.
Er worden 2 voltijdse klassen van het eerste leerjaar ingericht. Verder wordt er van de andere leerjaren één klas ingericht. Iedere klas krijgt twee lesuren turnen aangeboden, voor het
derde leerjaar is er bijkomend zwemmen voorzien op dinsdagnamiddag.
De klasindeling voor schooljaar 2015-2016 ziet er als volgt uit:
o

Eerste leerjaar A:

Juf Daisy De Graef

o

Eerste leerjaar B:

Juf Daniëlle Emmers en juf Ine Weltens

o

Tweede leerjaar

Juf Wendy Eerdekens

o

Derde leerjaar:

Juf Sandra Berben

o

Vierde leerjaar:

Juf Anja Beliën

o

Vijfde leerjaar:

Juf Marleen Donné

o

Zesde leerjaar:

Meester Marcel Leekens

o

Turnen:

Juf Lut Kauffmann

o

Zorgcoördinator

Juf Hilde Umans
Juf Tanja Duijsters
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Bart Weltens (technische ondersteuning)
Ine Weltens (pedagogische ondersteuning)

Daarnaast extra ondersteuning door:

o Juf Hilde Umans

 Zorgcoördinatie volledige school
 Zorgondersteuning in de kleuterklassen
 Opvang leerlingen met zorgvragen lagere school

o Meester Tijl Cuppens

 Taakklas eerste, tweede en derde leerjaar
 Binnenklasdifferentiatie wiskunde derde en vierde leerjaar

o Juf Daniëlle Emmers

 Ondersteuning tweede en derde graad
 Binnenklasdifferentiatie

De ouderavonden waarop de werking van de klas wordt toegelicht en waar afspraken met de leerkrachten kunnen gemaakt worden zullen op de volgende data doorgaan:
1ste en 2de leerjaar: dinsdag 1 september 2015
3de en 4de leerjaar: donderdag 3 september 2015
5de en 6de leerjaar: woensdag 2 september 2015
We hopen u met deze informatie toch al een beetje zicht te hebben gegeven op het komende schooljaar 2015-2016.

Inschrijving nieuwe leerlingen 2015-2016
Vanaf september 2015 mogen weer een aantal kleuters voor het eerst naar school. De enige voorwaarde die de minister stelt, is dat ze 2,5 jaar oud moeten zijn alvorens ze die stap mogen zetten. Deze
voorwaarde wordt door de inspectie streng gecontroleerd.
In de loop van het schooljaar kunnen de kleuters ingeschreven worden op het ogenblik dat ze 2,5 jaar
worden, maar ze mogen pas naar school bij het eerstvolgende instapmoment.
Kleuters geboren voor datum:
1 maart 2013

mogen ten vroegste instappen op

1 september 2015

9 mei 2013

mogen ten vroegste instappen op

9 november 2015

4 juli 2013

mogen ten vroegste instappen op

4 januari 2016

1 augustus 2013

mogen ten vroegste instappen op

1 februari 2016

15 augustus 2013

mogen ten vroegste instappen op

15 februari 2016

11 oktober 2013

mogen ten vroegste instappen op

11 april 2016

9 november 2013

mogen ten vroegste instappen op

9 mei 2016

Omdat het inrichten van kleuterklassen afhangt van het aantal ingeschreven kleuters vragen we de
ouders hun kleuter te laten inschrijven vanaf de dag dat ze 2,5 jaar oud worden.
Het inschrijven zelf mag al enige tijd vooraf gebeuren, zo kunnen we beter zien hoe we de kleuterklassen moeten organiseren.
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Hoe inschrijven?
Bij de inschrijving moet een officieel bewijsstuk tot identificatie worden voorgelegd. Daarvoor komt
één van de volgende documenten in aanmerking:
- het trouwboekje
- een uittreksel uit de geboorteakte
- het identiteitskaartje voor kinderen minder dan 12 jaar (kids-ID)
Meestal wordt voor een inschrijving de identiteitskaart (Kids-ID) gebruikt.

Wanneer inschrijven?
-

Gedurende het schooljaar iedere schooldag van 8 tot 16 uur.

-

Tijdens de vakantieperiode: van maandag 24 augustus 2015 tot en met maandag 31 augustus 2015: iedere voormiddag van 09.00u tot 12.00u.

-

Buiten deze periode: na telefonische afspraak met het schoolhoofd: tel. 011-44 71 18
(school) of via GSM 0496-43 10 49.

Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2015-2016
1.

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
* Dinsdag 1 september 2015

2. Vrije dagen van het eerste trimester
* Vrijdag 2 oktober 2015: Pedagogische studiedag 1
* Herfstvakantie: van maandag 2 november 2015 tot en met zondag 8 november 2015
* Woensdag 11 november 2015: Wapenstilstand
3. Kerstvakantie
* Van maandag 21 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016
4. Vrije dagen van het tweede trimester
* Woensdag 20 januari 2016: Pedagogische studiedag 2
* Krokusvakantie: van maandag 8 februari 2016 tot en met zondag 14 februari 2016
* Vrijdag 4 maart 2016: Plaatselijke vrije dag 1
5. Paasvakantie
* Van maandag 28 maart 2016 tot en met zondag 10 april 2016
6. Vrije dagen van het derde trimester
* Maandag 2 mei 2016: Plaatselijke vrije dag 2
* Donderdag 5 mei 2016: Hemelvaartsdag
* Vrijdag 6 mei 2016: Brugdag
* Maandag 16 mei 2016: Pinkstermaandag
7. Donderdag 30 juni 2016 is de laatste schooldag
Gelieve bij de planning van uw vakanties en weekenden rekening te houden met deze kalender. Een
schooljaar is al zo kort en voor iedere zes- tot achttienjarige geldt de wet op de schoolplicht.
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Schoolkosten in het basisonderwijs.
Om onnodige kosten te vermijden is het goed de richtlijnen in verband met de schoolkosten in het
basisonderwijs even door te nemen alvorens u aankopen gaat doen voor het schooljaar 2015-2016.
Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Om de kosten voor ouders zoveel mogelijk te beperken, is duidelijk bepaald welke materialen de scholen zelf moeten aankopen voor de kinderen in het
basisonderwijs. Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer,…. U vindt de lijst hieronder. Om deze materialen aan te kopen, krijgt de school de nodige werkingsmiddelen.
Zaken die u niet terugvindt in de lijst (bv. boekentas, huiswerkmap, …) moet u zelf aankopen
voor uw kind. U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven.
Als u tijdens de zomervakantie met uw zoon of dochter de eerste schoolaankopen doet, neem dan
eerst de bijgevoegde lijst nog eens aandachtig door. Zo vermijdt u overbodige kosten.

Materialen die de school gratis voorziet
Materialen die nodig zijn om de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen te bereiken

Voorbeelden

Bewegingsmateriaal

Ballen, touwen, (klim)toestellen, fietsjes, ringen,
hoepels, …

Constructiemateriaal

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, allerhande constructiemateriaal
Computers inclusief internet, …

ICT-materiaal
Informatiebronnen

Woordenboek, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal
(voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, naslagwerken, ….
Trommels, fluiten, xylofoons, …

Kinderliteratuur
Muziekinstrumenten
Meet- en ontwikkelingsmateriaal

Handboeken en werkboeken
Knutselmateriaal
Meetmateriaal

Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspelen, materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling,…
Handboeken, werkboeken, schriften, fotokopieën,
software, …
Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…

Multimediamateriaal

Lat, geodriehoek, klok (analoog en digitaal),
thermometer, weegschaal, …
Audiovisuele toestellen, fototoestel, dvd-speler

Planningsmateriaal

Schoolagenda, kalender, dagindeling, …

Schrijfgerief

Potlood, pen (blauw, groen), markeerstift, …

Tekengerief

Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, …

Atlas - Kaarten - Kompas - Zakrekenmachine
Niet alle materialen uit deze lijst worden vanaf het eerste leerjaar voorzien. De leerstof waarbij uw
kind vb. een passer of atlas nodig heeft, komt pas later aan bod.
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Nieuwe verkeerssituatie aan school vanaf 1 september 2015
Dat het bij het begin en einde van een schooldag steeds drukker werd in de Collegestraat zal niemand
kunnen ontkennen. Het groeiend aantal leerlingen is daar niet vreemd aan.
De wegeninfrastructuur laat het hier echter niet meer toe dat ook steeds meer ouders op quasi hetzelfde tijdstip hun kind(eren) op een veilige manier kunnen brengen of afhalen én daarbij nog eens zo
kort mogelijk bij de school willen parkeren.
Omdat we als school de veiligheid van onze kinderen hierdoor niet meer optimaal kunnen garanderen
aan de schoolpoort van de Collegestraat, werd er na onderling overleg tussen de gemeente, de politie,
de buurtbewoners, de ouderraad en de werkgroep verkeer van onze school unaniem beslist om de ingang van de Collegestraat vanaf het begin van volgend schooljaar niet meer te gebruiken.
In opdracht van het gemeentebestuur start een technische ploeg van de gemeente begin juli, tegenover de bestaande parkeerplaatsen aan de hoofdingang, met de aanleg van 22 bijkomende parkeerplaatsen aan ’t Lo.
De huidige kleine parking aan de Collegestraat zal vanaf 1 september ingenomen worden door de auto’s
van de leerkrachten, zodat er zoveel mogelijk vrije plaatsen beschikbaar zullen zijn aan de parking bij
de hoofdingang.
Verder zal er ook een duidelijke belijning voorzien worden aan de hoofdingang én de plaats waar u als
ouder uw kind(eren) kan opwachten zal opmerkelijk vergroot worden.
We willen hierbij ook de paters Salvatorianen bedanken voor het vrijgeven van de gronden voor de
bijkomende parkeerplaatsen.
Met wat soepelheid van allen - en als zoveel mogelijk kinderen en ouders te voet of met de fiets naar
school komen - slagen we er ongetwijfeld in om het verkeer veilig te laten verlopen, want de verkeersveiligheid van elk kind rondom de school zal een bezorgdheid van de school blijven, maar vooral een
verantwoordelijkheid van ons allen.
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Nuttige data eerste trimester 2015-2016
Pedagogische studiedag 1

vrijdag 2 oktober 2015

Eetdagen

zaterdag 14 & zondag 15 nov. 2015

Oudercontacten kleuterschool

dinsdag 24 november 2015

Oudercontacten lagere school

donderdag 26 november 2015

Sint op school

vrijdag 27 november 2015

Speelpleinwerking 2015
Op dinsdag 30 juni 2015 start de speelpleinwerking. Alle kinderen geboren in 2009 en vroeger zijn er
van harte welkom. Zij kunnen er onder de leiding van een ploeg enthousiaste jongeren iedere dinsdagen donderdagnamiddag op een aangename manier doorbrengen. Een echte aanrader!
Aanvang: 13.30 uur
Einde: 17.00 uur

Wij wensen alle kinderen fijne en ontspannende namiddagen toe.

De school is open tot en met vrijdag 3 juli 2015 van 9 tot 12 uur.
Vanaf maandag 24 augustus 2015 is de school elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

Maak gerust een afspraak mocht u eens langs willen komen.
De directeur en het secretariaat zijn bereikbaar op het nummer 011-44 71 18
of per mail directie@basisschool-hamontlo.be

Wij wensen iedereen een fijne,
zonnige en deugddoende vakantie!
De school is gesloten vanaf maandag 6 juli tot en met zondag 23 augustus 2015
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