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NIEUWSBRIEF 

   

 
    

 

 

 

                                        VAKANTIE 
 

 
 Beste ouders en kinderen 

 

‘Vele verhalen… één school’ werd de rode draad doorheen het schooljaar 2013-2014. 

De vele nieuwsberichten en de massa’s foto’s op onze website (www.vbsertvelde.be) zijn hiervan 

zeker bewijzen! 

Beste leerkrachten, kinderverzorgster, zorgbegeleiders, leerlingenraden, ICT-coördinator, 

bediende, poetsvrouwen, middagtoezichtsters, opvangverantwoordelijken, preventie-adviseur, 

mentor, stagiairs, CLB, schoolbestuur, zwemmoeders en -vaders, knutsel(groot)ouders, 

vervoer(groot)ouders, oudercomité, schoolraad,  sponsors, helpende handen, ouders en zovele 

anderen … bedankt om te luisteren en aan te voelen wat er leeft! Bedankt om telkens weer even 

los te laten waarmee jullie bezig waren om in te stappen in een nieuw verhaal! 

Ieder van ons had een verhaal,  

ook al sprak elk zijn eigen taal.  

Geen onderscheid van ras of kleur,  

kind, ouder, juf, meester of directeur.  

Moge ook de vakantie voor ieder een ‘verhaalrijke’ periode worden! 

Dankjewel voor het vertrouwen in onze school, een-school-op-weg-met-kinderen … 

Met vertellende groeten 

Linda De Buck, directeur 

 

 

 

 

    Vele verhalen…     …één school! 
We zijn al benieuwd naar jouw verhaal op 1 september! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vbsertvelde.be/


2 

VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

Overlijdens: 

Linda Casaert, schoonmoeder van juffr. Stefanie (2A) 

Christiaan De Maeyer, broer van meester Arnold (1A) 

Etienne Vyncke, vader van mevrouw Nadine (bediende) 

Wij bieden de families onze oprechte deelneming aan.  

 

Meester Arnold met pensioen: 

Jawel … DE meester Arnold verlaat de onderwijswereld. Jarenlang was hij 

de meester van het 1ste leerjaar, zowel in de toenmalige jongensschool in 

de Eeklostraat als in de huidige Lindenlaan. 

Dankzij hem heeft onze school momenteel enkele sterke blikvangers: de 

zeeklassen, de computerklas, de sint-musical, … In het verleden zorgde hij 

er ook voor dat er fijne, muzikale arrangementen waren op de Eerste 

Communie. 

Meester Arnold is een echt boegbeeld van VBS Ertvelde! Hij leerde zijn 

volkje lezen, schrijven, rekenen en nog zoveel meer! 

“Meester Arnold, bedankt voor de vele jaren inzet voor de Vrije 

Basisschool van Ertvelde en het ga je goed!!!” 

 

Nog meer afscheid: 

- Met spijt in het hart nemen wij (tijdelijk?) afscheid van juffr. Callista (1KOa). Zij werkt 

volgend schooljaar voltijds in Evergem. We wensen haar veel succes toe! 

- De kinderen van Evergem zullen meer gymuren krijgen van juffr. Els Willems. We wensen 

haar veel sportieve uurtjes toe!  

- Ook meester Jelle De Mey verlaat onze school om juffr. Els Willems ergens anders te 

vervangen. Van harte bedankt, meester Jelle, voor de bewegingsgezinde uurtjes! 

- Juffr. Els Vindevogel (1B) gaat er een jaartje tussenuit! Tijd voor nieuwe of andere 

horizonten? Geniet ervan! 

- Vier leerkrachten wensen halftijds te werken: juffr. Stefanie (2A), juffr. Nele (3A), juffr. 

Katrien (5A) en meester Daniël (4B). De kinderen zullen in goede handen zijn van hen en hun 

duo-partner. Een goeie samenwerking toegewenst!   

 

Welgekomen: 

- Juffr. Cindy Rauch verlaat Sleidinge en zal juffr. Isabelle vervoegen bij de peuters. Ook in 

Rieme zal zij haar kunsten tonen. 

- Meester Frédéric komt voltijds terug naar onze school! Hij wordt de klasonderwijzer van 1B 

en juffr. Ilona van 1A.   

- Juffr. Hilde zal, naast haar halftijdse job in 5A, nu ook samenwerken met juffr. Stefanie in 

2A. 

- Juffr. Chaveli Rondas verlaat de school in Kluizen om samen met juffr. Nele 3A te dragen. 

Daarbij komt ook dat zij op dinsdag hier of daar een klasonderwijzer zal vervangen die een 

gesprek moet bijwonen of die verantwoordelijk is voor pastoraal of die ICT-aanspreekpunt is 

of … 

- Juffr. Darlyn Buysse zal opnieuw, samen met meester Daniël, haar schouders onder 4B 

zetten. Ook de school van Sleidinge zal van haar expertise mogen genieten. 

- Juffr. Patricia Bonne, de gymleerkracht van Belzele, neemt bij ons de uren van juffr. Els 

Willems over.  

Wij wensen al deze mensen de nodige kracht toe om zich met hart en ziel te kunnen inzetten 

voor onze kinderen! Dat het een voldoening-gevend schooljaar mag worden! 

 

Data openlucht- en zeeklassen 2014-2015:  
13  17 oktober 2014: openluchtklassen voor het 6de  

9  12 juni 2015: zeeklassen voor het 1ste 
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En nu… op eigen vleugels: 

Onze zesdeklassers schooljaar 2013-2014: 

 

Lander Beeckman, Ian Bekaert, Mathis Bernaerdt, Jannes Breusegem, Luca Cassier, Robin De 

Vrieze, Brecht Lameire, Jana Mees, Keana Ongena, Jelle Plovier, Kian Simoens, Abby Van Damme, 

Stef Van den Hende, Femke Van Herck, Amber Van Hyfte, Julie Van Hyfte, Odile Van Hyfte, 

Gianni Van Laere, Silke Van Quekelberghe, Sarah Van Waeyenberge, Annelies Vuylsteke, 

Laurence Winters, Deborah Wuestenberghs, Marthe Algoet, Gilles Bekaert, Anouk Cloet, Caro 

De Backer, Akira De Bruyckere, Ferre De Pauw, Alexandra De Sutter, Nathan Hebberecht, Fiebe 

Hesters, Anton Schelfhout, Raf Van Heesvelde, Dinah Van Hijfte, Gaëlle Van Hyfte, Dario van 

Laere, Sien Van Renterghem, Tim van Rijckeghem, Lien Van Vooren, Marie Versele, Lode Vyncke, 

Amber Willems, Delvin Wuestenberghs 

 

Vandaag is 

afscheid nemen van gisteren 

en met veel hoop zoeken 

naar morgen! 

 
 

Tevredenheidsonderzoek voor ouders: 

In april hielden wij een tevredenheidsonderzoek bij jullie, ouders. Van de 256 

gezinnen kregen we 164 ingevulde formulieren terug. Dit stellen we heel erg op 

prijs! Bedankt hiervoor! 

Ook deze resultaten worden een bron van overleg op de komende 

personeelsvergaderingen.  

Kijken jullie graag die resultaten (uitgedrukt in %) in? Ga dan naar www.vbsertvelde.be, 

vervolgens naar de ‘nieuwsbrief van vakantie’ vanaf blz. 7 tot en met blz. 12. 

 

Prijzen middagmalen volgend schooljaar:  

Opnieuw zijn wij genoodzaakt, met goedkeuring van de schoolraad, onze 

prijzen aan te passen.  

Het remgeld (om elektriciteitskosten, middagtoezichters, enz. te 

bekostigen) wordt € 0,75. 

De warme maaltijden worden € 0,05 duurder. (warme maaltijd kleuter = 

€ 2,50; warme maaltijd lagere = € 3,50) 

 

 

http://www.vbsertvelde.be/
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Inschrijvingen 

Tot en met 4 juli en vanaf 18 augustus kan je telefonisch (09 344 91 41) een afspraak maken om 

kennis te maken met de school en/of in te schrijven! 

 

Huisbezoeken: 

Op deze laatste schooldag kregen alle kinderen opnieuw een briefje mee 

waarop vermeld staat van welke juf of meester je een bezoek mag 

verwachten tijdens de vakantie!  

Ook nu weer rekenen wij er op dat iedere ouder hier verstandig mee 

omgaat. 

Wanneer wij moeten vaststellen dat dit briefje aanleiding geeft tot een 

stormloop(je) naar school, is dit voor volgend jaar niet meer voor herhaling 

vatbaar! 

In ons schoolreglement (zie    www.vbsertvelde.be     bij: schoolreglement 

voor ouders, punt 10. Organisatie van de leerlingengroepen) kan je nog 

eens lezen waarmee de school rekening houdt om tot een bepaalde klasgroep te komen. 

 

Schoolmateriaal:  

- alle kinderen van het lagere krijgen op 1 september een blauwe balpen 

en de nodige schriften en werkboeken (ieder schooljaar) 

- alle kinderen van het eerste leerjaar ontvangen ook op 1 september 

een ringmap, een vulpen, een zwarte, een groene, een rode balpen, een 

potlood, een meetlat en een gum (dit is  - éénmalig – een basispakket 

dat we de kinderen overhandigen) 

- vanaf het 2de leerjaar worden ringmappen, vul- en balpennen, 

meetlatten en gummen ter beschikking gesteld 

- in iedere klas kunnen de kinderen een lijmstick, schaar, kleurpotloden 

en stiften van de  school gebruiken 

- vanaf het 3de leerjaar zijn er ook markeerstiften en geodriehoeken 

- vanaf het 4de zijn er voldoende zakrekenmachines in de klas 

- vanaf het 5de kunnen de kinderen eveneens gebruik maken van passers. 

Kinderen die zelf over het nodige materiaal beschikken mogen dit meebrengen naar school en in 

de klas gebruiken. 

Bewegingsmateriaal, allerlei handboeken, atlassen, woordenboeken, … zijn in voldoende mate 

aanwezig! 

Op het einde van het schooljaar krijgen de kinderen van het 1ste leerjaar hun basispakket mee 

naar huis … hopelijk zien we dit in het nieuwe schooljaar terug! 
 

Fluo-hesjes: 

Vooreerst een dankjewel aan alle ouders die hun kind(eren) stimuleren om met het 

fluohesje  aan naar school te komen. ‘Gezien worden’ … o zo belangrijk! 

Dankjewel ook aan sommige leden van het oudercomité die de kinderen 

aanmoedigden om het fluohesje te dragen. 

 

Wij rekenen erop dat alle kinderen vanaf het 2de leerjaar op 1 september opnieuw naar school 

komen MET het fluo-hesje aan. 

De kinderen van het 1ste leerjaar zullen er één als welkomstgeschenk ontvangen! 

 

Fruitdag: 

Hier hoort ook een dankjewel aan het oudercomité. Dankzij hen kregen de kinderen van 

het lagere opnieuw regelmatig kiwi’s op de fruitdag.  Al die vitamientjes kwamen zeker 

goed van pas! 
 

http://www.vbsertvelde.be/
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Vakantiedagen 2014-2015: 

(eerste schooldag is maandag 1 september 2014!) 

pedagogische studiedag (geen opvang voorzien) dinsdag 23 september 2014 

herfstvakantie 25 oktober  2 november 2014 

lokale vrije dag (geen opvang voorzien) maandag 10 november 2014 

Wapenstilstand dinsdag 11 november 2014 

kerstvakantie 20 december 2014  4 januari 2015 

pedagogische studiedag (opvang voorzien) woensdag 14 januari 2015 

krokusvakantie 14  22 februari 2015 

paasvakantie 4   19 april 2015  

Feest van de Arbeid vrijdag 1 mei 2015 

Hemelvaart donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015 

lokale vrije dag (geen opvang voorzien) maandag 18 mei 2015 

Pinkstermaandag maandag 25 mei 2015 

zomervakantie vrijdag 29 juni 2015 – vanaf ‘s middags    
 

Data ouderavonden 2014-2015: 

klas dag uur plaats 

4de - 5de - 6de leerjaar maandag 1 september 19.30 uur Eeklostraat 

1ste - 2de - 3de leerjaar      dinsdag 2 september 19.30 uur Lindenlaan 

kleuters Lindenlaan 

kleuters Tervenen 

donderdag 4 september 19.30 uur Lindenlaan 

Tervenen 

 

Volgend schooljaar: i.v.m. de opvang voor het 1ste leerjaar: 

In september en oktober 2014 kunnen de jongens en meisjes van het 1ste leerjaar ‘s avonds 

in de Lindenlaan in de opvang blijven. We laten hen eerst wennen aan alle nieuwigheden van de 

klas. Pas later (na de herfstvakantie) sluiten ze aan bij de opvangrij naar de Eeklostraat.  

Ouders die willen dat hun kind reeds vanaf 1 september meegaat naar de opvang van de 

Eeklostraat duiden dit op een invulstrookje (zal de juf of meester meehebben op het huisbezoek) 

aan. 

 

WARM AANBEVOLEN!!! 

 

 

in onze school van de Lindenlaan 

op vrijdag 4, zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 juli! 

zie www.zomerfeestertvelde.be 

 

 

http://www.zomerfeestertvelde.be/
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Klasindeling schooljaar 2014-2015:                                                    Momentopnames: 

                                      SEPTEM-zangnamiddag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

basisschool 

zorgcoördinator kleuters juffr. Dominique Van Acker (dinsdag) 

zorgcoördinator lagere juffr. Linda Martens (½ week) 

ICT-coördinator dhr. Géry De Munter 

beleidsondersteuning juffr. Isabelle Van Hijfte 

 

Kleuters: 

bewegingsopvoeding meester Marc De Crits 

juffr. Petrouchka Verhelst 

juffr. Patricia Bonne 

Lindenlaan:  

1KOa juffr. Isabelle Van Hijfte 

juffr. Cindy Rauch  

(week om week) 

1KOb juffr. Evelyne De Clerck 

2-3KOa juffr. Griet De Sonville 

2-3KOb juffr. Myriam Boelaert 

2-3KOb juffr. Myriam Vermeire 

GOK juffr. Isabelle Van Hijfte 

kinderverzorgster juffr. Caroline Speeckaert 

Tervenen: 

peuters-1-2-3KO juffr. Tania De Vleesschauwer 

 

Lagere: 

bewegingsopvoeding meester Marc De Crits 

juffr. Petrouchka Verhelst 

juffr. Patricia Bonne 

GOK juffr. Linda Martens 

juffr. Chaveli Rondas 

ZON-klas juffr. Linda Martens 

Lindenlaan: 

1A juffr. Ilona Verduijn 

1B meester Frédéric De Beir 

2A juffr. Stefanie Lataire 

juffr. Hilde De Brandt 

2B juffr. Ann Braeckman 

3A juffr. Nele De Vos 

juffr. Chaveli Rondas 

3B juffr. Karen Robbrecht 

Eeklostraat: 

4A juffr. Debby Coene 

4B meester Daniël Acke 

juffr. Darlyn Buysse 

5A juffr. Katrien Gellens  

juffr. Hilde De Brandt 

5B juffr. Sandra Devogelaere 

6A juffr. Ellen De Vreese 

6B juffr. Kathy De Waele 
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Tevredenheidsonderzoek bij de ouders 
april 2014 

 

 aantal 

binnengebrachte 

formulieren 

gaven pluim(en) gaven werkpunt(en) 

kleuters  39  23  14 

onderbouw  37  22   18 

bovenbouw  88  36  24 

totaal 164  81  56 

 

 

Ik geef de school een pluim voor: 
 

kleuters: 
- Communicatie en leuke activiteiten in de klas 

- Goede opvolging van de ontwikkeling van het kind 

- Leuke en leerzame activiteiten 

- Propere klassen, uitgerust met touch-screen pc en mooi speelgoed 

- Kindevriendelijkheid 

- Vriendelijkheid en toegankelijkheid 

- Zorg voor de kleine peuters bij het onthaal op de speelplaats ’s ochtends en de 

naschoolse opvang 

- Creativiteit van leerkrachten 

- Hun goede werking en contact met ouders 

- Ga zo verder! 

- Schoolklimaat – visie – leerklimaat – leefklimaat – communicatie – veiligheid, 

infrastructuur, uitrusting; wij zijn heel tevreden ouders over de school! 

- Netheid en vriendelijkheid 

- De leuke initiatieven en activiteiten 

- De aanpak bij de start van de peuters 

- Mijn dochter gaat elke dag met een glimlach naar school. Dit geeft een goed gevoel als 

ouder. Wij voelen ons welkom en mijn kind geliefd door iedereen. 

- Inspanning voor de kinderen 

- Voor de leuke initiatieven voor de vakanties en dat jullie het schoolgaan plezant maken 

- Alles 

- Aandacht voor ieder kind 

- Zijn leerkrachten, want zonder toffe, professionele leerkrachten is de school niets meer 

dan een lege doos. Bedankt voor jullie inzet en creativiteit. 

- Voor de leuke initiatieven voor de vakanties en dat jullie het schoolgaan plezant maken 

- Naschoolse kinderopvang. Een pluim voor juf Nele en juf Sabine 

- Juf Tania, die zoveel met de kinderen doet; een juf met haar hart op de juiste plaats! 

- Kwaliteit van de leerkrachten en het onderwijs 

- De goede begeleiding 

- Gezellige, sociale sfeer 

 

1ste graad: 

- Leerklimaat 
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- Info-avonden; veiligheid 

- Belonen voor kinderen die wel fluohesje dragen! 

- Goed begeleiden bij problemen (leerprobleem) 

- Goede informatie en contacten leerkrachten naar ouders!!! 

- Politie aan voetpad! Dank om daarvoor te zorgen 

- Informatie-overdracht, super! 

- Goede lespakketten! 

- Gemotiveerde en geëngageerde leerkrachten! 

- Laagdrempelig karakter met betrekking tot contact tussen ouders & leerkrachten 

- Voor de goede zorgen en onderwijs voor mijn kind 

- Zorg en pestbeleid! En voor de juffen! 

- Jullie inzet om respect bij te brengen 

- De goede opvoeding van de kinderen 

- Goed georganiseerd, milieubewust, respect voor het kind, luisterbereidheid 

- De leerkrachten kennen de kinderen bij naam. Het is tof om te horen dat leerkrachten de 

kinderen ’s morgens begroeten met hun naam, ook al zitten ze niet bij hen in de klas. Elk 

kind heeft een identiteit, geen nummer. 

 

2de graad: 

- De goede opvolging van kinderen met een moeilijke familiale situatie 

- Omgang met de kinderen, respect tegenover elkaar, veel te doen voor de kinderen, goeie 

leergroei naar kinderen toe 

- Communicatie (website, schoolkrant) 

- Betrokkenheid leerkrachten  leerling  ouders 

- Het niveau van de leerstof (cognitieve aspect + sociale vaardigheden van de kinderen) 

- Organisatie in het algemeen 

- De bloemetjes en planten, groentjes in de lente, de oversteekrij, veiligheid kinderen 

(fluohesje), schoollied en de vele initiatieven voor goede doelen (broederlijk delen, 

Filippijnen, …) 

- De aandacht naar de kinderen toe op vlak van problemen en moeilijkheden met de 

leerstof 

- Heb nog nooit gehoord of gezien dat er pestgedrag aanwezig is op school. Dat er veel in 

groep wordt samengewerkt. 

- Contact met leerkrachten en opvolging van de kinderen 

- Goeie school 

- Meestal alle punten die in het onderzoek aan bod kwamen 

- Voldoende kansen geven voor verdere ontwikkeling 

- De bereikbaarheid tussen leerkrachten en ouders. Jullie maken het aangenaam voor ons 

en de kinderen 

- Zijn niveau van de lessen; verbeterde website 

- Inzet, organisatie, enz. 

- Evenementen organiseren 

 

3de graad: 

- Luizencontrole, algemeen beleid & opvoeding, veiligheid 

- Informatie, communicatie 

- Info over schoolgebeuren, leerkrachtenkorps 

- Betrokkenheid en “menselijkheid” 

- Ondersteuning aan kinderen die het moeilijk hebben; infoavonden zijn goede initiatieven 

- Algemene vakken; openheid en bereikbaarheid van leerkrachten 

- Kwaliteitsvol onderwijs 

- Betrokkenheid bij leerling en ouder 

- Voor de vele mooie activiteiten oa ‘het pareldeelmoment’ 
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- De duidelijke communicatie 

- De school heeft veel goede leerkrachten die het maximum geven elke dag en het 

maximum uit het kind halen. De  school staat open voor vragen van ouders en helpt waar 

ze kan. Ik vind jullie super! DOE ZO VERDER. Ik heb al veel positiefs over de school 

verteld aan vrienden, collega’s, familie, … 

- De samenwerking met iedereen 

- Voor de inzet van jullie allen 

- De communicatie bij zieke leerkrachten 

- Aangename school waar ons dochter zich zeer goed voelt 

- De zorg voor de kinderen 

- De juf van mijn kind, ze is steeds aanspreekbaar en zeer vriendelijk 

- De leuke juffen, omdat de leerlingen altijd bij de juffen terecht kunnen 

- Elke jaar een nieuw thema, waarrond gewerkt wordt 

- Duidelijke visie en planmatigheid; aanbod leerstof volgens vernieuwende didactieken en 

werkmethodes. Hoog niveau. Goede begeleiding bij leren studeren en plannen. 

Differentiatie bij rekenen. De wil om leerlingen vooruit te helpen en om samen met 

ouders een oplossing te zoeken. Algemeen: we zijn erg tevreden over de school! 

- Zeer goede school, dikke pluim. X heeft een superjuffrouw, waar hij zich goed bij voelt 

- Communicatie naar ouders toe met maandelijkse ‘Okidoki’. Inzet tijdens jaarlijkse 

Zomerfeest 

- Voor de goede organisatie van schoolfeesten 

- Kinderen gaan graag 

- Aandacht en liefde voor de kinderen! 

- Algemene omgang, persoonlijke begeleiding, lerarenkorps 

- Ik geef de juf een dikke pluim voor alle inspanningen die ze levert zodat X goede 

resultaten heeft en vooral omdat hij dit jaar het gevoel heeft dat hij er bij hoort. Dank 

u! 

- Opvolging van kinderen 

- “kind staat centraal” 

 

 

Ik geef de school een werkpunt voor: 
 

Kleuters: 

- Er wordt niet altijd goed in het oog gehouden aan wie de peuters worden meegegeven 

- Iets meer groen op school 

- Voorlopig nog geen werkpunten te melden 

- De kledij van mijn kind heeft soms vlekken die niet uit te wassen zijn; deze komen van de 

valtegels onder de glijbaan 

- X eet niet graag in de eetzaal, wil wel naar school, maar niet naar de eetzaal 

- De klaslokalen voldoende ruim maken al naargelang het aantal leerlingen 

- Ingang schoolpoort  gevaar van buitenlopen wanneer kinderen terugkeren, na afzetten 

- Klas 1 KOb is vrij klein voor 25 kleuters; lokaal van de peuterklas is een heel stuk ruimer 

en beter geschikt voor zo’n grote groep 

- Ik mis een 3de oudercontact op het einde van het schooljaar. Bij kleuters valt er 

misschien niet zoveel te zeggen als bij lagere schoolkinderen, maar je wilt toch graag 

weten hoe het hele schooljaar verlopen is en je van volgend schooljaar mag verwachten. 

- opvang  vooral de woensdagmiddag (weinig initiatief van de begeleiders) 

- meer sport over de middag 

- de refter. Mijn zoontje klaagt van het lawaai in de refter. Verder heb ik de indruk dat 

hij niet goed weet waar hij een drankje kan halen. Meestal heeft hij niets gedronken. 

- afdeling Tervenen mag gerust meer in de kijker gezet worden 
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- toiletten van de Lindenlaan: niet proper 

 

1ste graad: 

- schoolfeest combineren met etentje (+ voor familie)? 

- toffere speelplaats voor lager (1ste, 2de en 3de) 

- eetzaal aangenamer te maken 

- het aangenamer maken van de refter (druk + veel lawaai) 

- meer daguitstapjes (moet niet altijd veel geld kosten) 

- ICT  digitaal leerplatform zoals bvb. Smartschool 

- Hygiëne toiletten Lindenlaan mag beter 

- Personeel refter Lindenlaan  vriendelijkheid naar kinderen toe kan beter! 

- De refter in de Lindenlaan vind ik ongezellig en de refter in de Eeklostraat klein 

- Dat mensen voor de schoolpoort ’s morgens de kinderen uit de wagen laten stappen. De 

wagens achter hen moeten dan staan wachten (verplicht parkeren!) 

- Gezelligheid in de refter 

 

2de graad: 

- We vonden het leuk als de vervanging er was voor meester Arnold, dat er iedere dag een 

update was van wat er gedaan werd in de klas. Zou leuk zijn moest dit in de toekomst ook 

zo gebeuren 

- Niets speciaals 

- Individueel begeleiden / aandacht hebben voor elk kind en zijn/haar eigenschappen, 

karakter 

- Spreiding werkdruk 3de leerjaar 

- Muzische vorming 

- Verkeersdrukte romdom schoolpoort. Ik weet dat dit de ouders hun verantwoordelijkheid 

is, maar blijkbaar beseffen te weinig ouders hoe onveilig het soms is 

- De hygiëne in de toiletten Lindenlaan  (gemerkt bij het poetsen voor de fuif). Sommige 

kinderen willen soms niet naar het toilet gaan omdat ze vies zijn 

- De refter  blijkbaar een zeer streng beleid en ook al onterechte opmerkingen gehad 

van mevr. Christelle. Het maaltijdmoment wordt op die manier soms niet zo aangenaam 

- Hygiëne 

- Een aangename omgeving geven in de refter 

- Groene omgeving 

- Leerpaketten moeten gegeven en opgevolgd worden. Wat meer uurtjes ontspanning, sport 

in de week zou fijn zijn 

- Geen 

- Veiligheid Lindenlaan blijft een werkpunt: afhalen en brengen van kinderen!! Onveilig, 

zeker ’s morgens. Ouders respecteren ook de regel NIET om zich achter de paaltjes te 

begeven!!! 

 

3de graad: 

- Pestgedrag nog meer in te dijken, toekomst gericht “middelbaar onderwijs”, 

internetgebruik, drugsgebruik, enz 

- Chaotische toestanden / parkeren, ophalen kinderen 

- Modernisering klaslokalen, refter, speelplaats: zeer groot werkpunt 

- “pesten” op school aanpakken kinderen duidelijk maken wat het verschil is tussen pesten 

en plagen eventueel spreker voor de kinderen en/of ouders zoals de infoavond “leren 

leren” 

- Creativiteit zowel in  –organisatie activiteiten 

-aankleden ruimtes + speelplaats 

-lessenaanbod 

     -     Hier en daar kan veiligheid en preventie beter 
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VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

- De kinderen die met de fiets naar school komen een fietshelm te laten dragen 

- Voorbereiding op eerste middelbaar 

- De veiligheid rond de school 

- Refter; organisatie bij verlaten school (einde schooldag) 

- Fixatie om minimumdoelen te bereiken, veel basis weinig uitbreiding (gelukkig zijn er 

leerkrachten die toch iets meer, vanuit eigen enthousiasme, binnen de lessen te bieden 

hebben) 

- Een grotere refter op de campus in de Eeklostraat 

- Meer sport (mogelijkheden) op school bvb. onder de middag of ’s avonds 

- Iets te tolerant bij overtredingen schoolreglement. Lln die niet in de pas lopen, krijgen 

iets te lang en te veel kansen. Te weinig differentiatie bij taal. Detecteren van 

problemen op socio-emotioneel vlak bvb. pesterijen gebeurt geregeld te traag. De wil is 

er wel om samen met de ouders naar oplossingen te zoeken. 

- Mijn kinderen komen meestal in de auto en moeten dringend naar ’t toilet omdat ze niet 

willen gaan wegens te vuil, nochtans weten wij wel dat er gepoetst wordt. Het ligt in feite 

aan de leerlingen zelf, hier misschien over praten met de lln; warme middagmaal is zeker 

een werkpunt 

- Ik twijfel over het niveau in vergelijk met andere lagere scholen. Werkpunt ouders: 

verkeersveiligheid 

- Controle op de fluohesjes naar het einde van het schooljaar! 

- Soms heel weinig huiswerk (5de + 6de leerjaar). Strenger optreden bij dt-fouten en andere 

taalfouten. In plaats van enkele vraagjes instuderen, volledige teksten leren memoriseren 

- Iets meer groen op school, gras, … Veiligheid aan de schoolpoort van de Lindenlaan!! 

(iemand vooraan aan de poort toezicht doen). Eens een schoolfeest op zondag zodat alle 

werkende ouders op zaterdag ook eens de kans krijgen om naar school te komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


