
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Bedankt!  
 
Het voorbije schooljaar was uitermate bijzonder. Corona 
zorgde voor nieuwe uitdagingen en meer dan ooit te voren 
konden we met vele ouders, opvoeders en verzorgers de 
handen in elkaar slaan. 
 
We zijn vol lof over al die ouders, opvoeders en verzorgers 
die dagelijks de klasblog van hun kleuter of de classroom 
van hun kind binnenwandelden en die nauwgezet de 
aanwijzingen van onze leerkrachten opvolgden. Talloze 
filmpjes bekijken, oefeningetjes maken en verbeteren, 
computers/laptops en tablets delen met elkaar, een MEET 
meevolgen, een weekrooster en dagplanning uitdokteren…. 
Wat hebben jullie dit plichtsbewust en deskundig opgenomen! Onze leerkrachten hebben dit heel goed 
opgemerkt toen hun leerlingen/kleuters terug in de klas kwamen. De Coronaperiode werd voor het 
merendeel van onze leerlingen en kleuters een leerrijke episode en was zeker geen verloren leertijd. 
Bedankt, beste co-teachers. Jullie hebben dit schitterend gedaan! 
Maar ook bedankt om jullie mondmaskertjes te dragen bij het brengen en halen van de kinderen, om 
stipt op tijd te zijn, om het schouderklopje dat je gaf aan ons schoolteam, om er te zijn voor elkaar! 
 
Dank aan de ouders, opvoeders en verzorgers voor het opvangen van de klasbubbels, het opzetten van 
beurtrolsystemen en het elkaar uit de nood helpen. In onderwijstermen spreekt men van ‘een brede 
school’; het creëren van een samenwerkingsverband waarbij verschillende betrokkenen naast de school 
de handen in elkaar slaan met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren te 
realiseren. Het gaf ons als school een warm gevoel te zien/horen en voelen hoe jullie met ons deze 
uitdaging wilden aanpakken. 
 
Naast het verzorgen van opvang werden er door ouders/verzorgers en opvoeders enthousiaste 
poetsploegen samengesteld om de externe locaties dagelijks te onderhouden. Wat fijn dat we dit uit 
handen konden geven. Ook aan deze mensen een dikke dankjewel. 
 
Dank aan de ouders die ons in alle discretie en uit eigen initiatief een laptop bezorgden die we konden 
bezorgen aan een leerling die geen computer ter beschikking had.  
 
Beste oudercomité, bedankt voor de woorden van steun en fijne attenties. Jullie dachten verder mee 
met ons en bleven trouwe bondgenoten waar we steeds konden op terugvallen.  
 
Bedankt (papa) Wouter De Moor voor de klasfoto’s. Op jouw initiatief stelde je voor om toch klasfoto’s 
van onze leerlingen in te blikken. Dankzij jou hebben we ook – tijdens deze bijzondere periode- een 
mooie professionele klasfoto voor iedere klasgroep. 
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We mogen zeker onze externe locaties niet vergeten te bedanken: de Patrokring, Brasserie De Oase, het 
Erfgoedhuis, de Heemkring en Salons Caipirinha. De uitbaters van deze locaties hadden niet veel 
overtuigingskracht nodig om hun plek te laten ombouwen tot klaslokalen. Voor de leerkrachten en 
leerlingen die hier konden les volgen was dit een unieke ervaring. Bedankt! 
 
 
 
 
En last but not least: ons ganse schoolteam. Het was niet te onderschatten welke flexibiliteit er van jullie 
verwacht werd. Van opvangbubbels entertainen, de school herinrichten, het veelvuldig poetsen van 
materialen, het verhuizen naar externe locaties, het opnemen van educatieve filmpjes, het opvolgen van 
leerlingen op afstand tot het bijna wekelijks vergaderen over nieuwe draaiboeken, het meedenken over 
afstandsonderwijs, het anders gaan evalueren en het uiteindelijk blijven bieden van kwaliteitsvol 
onderwijs en zorg voor al onze leerlingen.  
Een team om heel fier op te zijn!  

 
Schoolorganisatie schooljaar 2020-2021 
 
 

Vrije dagen schooljaar 2020-2021 
 

 
 
Organisatie in onze basisschool 2020-2021 
 
Directeur: Ann Van den Daele/Patricia Roets 
 
Kaketoes /Ara’s - Peuterklas/eerste kleuterklas: juf Karen Vermeers en juf Nancy De Regge in Co-
teaching 
 
Parkieten- Menggroep kleuter 2+1 : juf Inge Boone  
 
Kolibries-  Menggroep kleuter 2+1: juf Tine Van Houcke 
 

Vrijdag 25 september 2020 
 

Lokale verlofdag 
 

Maandag 19 oktober 2020 
 

Pedagogische studiedag 

Maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november 2020 
 

Herfstvakantie 

Woensdag 11 november 2020 
 

Feest van Wapenstilstand 

Maandag 21 december t.e.m. vrijdag 1 januari 2021 
 

Kerstvakantie 

Woensdag 20 januari 2021 
 

Pedagogische studiedag 

Maandag 15 februari t.e.m. vrijdag19 februari  2021 Krokusvakantie 
 

Maandag 15 maart 2021 Lokale verlofdag 
 

Maandag 5 april t.e.m. vrijdag 16 april 2021 Paasvakantie 
 

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 Feest O.-L.-Heer Hemelvaart 
 

Maandag 24 mei 2021 
 

Pinkstermaandag 

Woensdag 30 juni 2021 Begin van de vakantie 
 



Uiltjes - Kleuterklas 3 : juf Kathleen De Vuyst 
 
Struisvogels - Kleuterklas 3: juf Joke Van Cauwenberghe + juf Anne Jacobs 
 
Kleutergym: juf Sigrid Baudet 
 
Kinderverzorgster : juf Isabelle Van Cauwenberghe 

 
Kanarieklas : juf Katrien De Bruycker  
Vinkenklas: juf Ann De Smedt 
 
Toekanklas : juf Elke Janssens 
Pauwenklas: juf Ann De Zutter  
 
Lijsterklas : juf Ingrid De Blander 
Flamingoklas : juf Debby Van Wassenhove 
 
Pinguïnklas: juf Muriel Van de Voorde 
Koolmezenklas: juf Sofie Danneels 
 
Pimpelmezenklas : juf Silke Verschaffel  
Valkenklas : juf Emma Van Essche 
 
Ooievaarsklas :  juf Delphine Colpaert  
Zwaluwenklas : juf Veerle Dekeyser 
 
Zorgco : Patricia Roets 
Zorgjuf: juf  Bénédicte Van Haelst 
 
Gymleerkracht: juf Terry Delmulle  + Robin Maes 
 
ICT-coördinator : Mark Van Caeneghem 
 
Schoolsecretariaat: Marleen De Kerpel 
 
Lerarenplatform : Naomi De Buyzerie   
 

Opstart in september 
 
Wij hebben net als heel wat leerlingen, ouders/opvoeders en verzorgers vragen over de opstart op 1 
september. Zullen de huidige veiligheidsmaatregelen nog van toepassing zijn? Zullen we nog altijd met 
contactbubbels moeten werken? Moeten we de social distancing blijven handhaven? Wat met 
mondmaskers? Heel wat vragen met een belangrijke impact op de concrete schoolorganisatie. 

Veel zal uiteraard afhangen van de evolutie van de epidemie. De virologen hebben het nu al eerder over 
lokale opflakkeringen, dan over een nieuwe universele golf. 

Naar volgend schooljaar toe verwachten we dat de GEES werk zal maken van een indeling van mogelijke 
situaties in dreigingsfasen.   

Die fases moeten breed maatschappelijk eenduidig vastgelegd worden. Dan kan men voor alle 
beleidsdomeinen hetzelfde stramien hanteren. Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk hoeveel fases er 
zullen zijn. Er wordt gemikt op een viertal. Een echte fase '0’ waarbij alles verloopt zoals vóór de 
uitbraak van de Covid-19 epidemie mogen we nochtans niet verwachten zolang er geen vaccin is. 

Men beloofde ons om tegen half juli voor elke dreigingsfase een werkbaar en veilig scenario klaar te 
hebben voor elk onderwijsinitiatief.  



Men heeft de intentie om voor 1 september scenario’s uit te werken waarbij zoveel mogelijk kinderen 
naar school kunnen komen. 

Zodra we meer nieuws hebben, brengen we jullie via onze nieuwsbrief op de hoogte. 

 
 
 

 

Regeling einde schooljaar 

De laatste schooldag eindigt op dinsdag 30 juni om 12:00. 
In de namiddag is er opvang tot 16:00 per klasbubbel voor de kleuters. 
Voor de kinderen van de lagere school kunnen we GEEN opvang voorzien.  
 

Rapporten in de lagere school  
 

Weldra worden er weer rapporten uitgedeeld. Mogen we vragen het rapport en de toetsenmap tijdens 

de vakantie goed te bewaren en deze tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar weer mee te 

brengen? De rapportblaadjes van het vorige schooljaar halen we eruit en houden we voor uw kind bij in 

een portfolio. Deze ‘verzamelmap’ krijgt uw kind op het einde van de lagere school mee naar huis.  Het 

plastic mapje gebruiken we gewoon opnieuw. De toetsenmappen bewaren wij in ons archief. 

 

De rapporten zullen per klasgroep misschien wel wat anders aangepakt zijn. Tijdens de pre-teaching ging 

iedere leerkracht op maat van de klasgroep leerinhouden aanbieden. De manier waarop dit gebeurde 

kon verschillen van groep tot groep afhankelijk van de noden van de leerlingen en hun 

ouders/opvoeder/verzorgers. Deze verschillende aanpak zorgde er ook voor dat het evalueren niet in 

elke klasgroep op dezelfde manier gebeurde. En zo zal je opmerken dat ook in de rapportering er 

verschillen kunnen zijn.  

 

De zaken die je terugvindt op het rapport zijn inhouden die na een herhaling en verdieping konden 

geëvalueerd worden.  

 

Onze leerkrachten zullen tijdens overdrachtsgesprekken voldoende aandacht besteden aan het 

doorgeven van informatie over de doelen die deels of nog niet bereikt werden. Met die beginsituatie zal 

de volgende leerkracht aan de slag gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actie diamant 

              

 

 

Actie DIAMANT: MOS-werking en kostenbeheersing op school. 
Met deze actie willen we kinderen, ouders en verzorgers aanzetten om bewuster om te gaan met hun 
materiaal en het schoolgerief langer te gebruiken. 
 
BRENG  ALLES WAT JE DIT JAAR IN JE KLASPAKKET ONTVING MEE  
NAAR JOUW TOEKOMSTIGE KLAS OP 1 SEPTEMBER 2020.  
 
Ben je iets kwijt of is iets stuk?  
Je kreeg vast het één en ander voor je verjaardag of ergens liggen er nog kleurpotloden of een map of … 
Het hoeft niet elk jaar allemaal nieuw te zijn.                               
Hergebruiken is belangrijk! 
 

 

Kleur wat je hergebruikt 

of vervangt tegen  

1 september 2020: 

Wat heb je  

nog nodig  

van de juf? 

kleurpotloden                   

stiften  

vierkleurenbalpen  

lijmstift  

gom  

potlood  

gele fluostift  

meetlat  

geodriehoek  

schaar  

vulpen + inktpatronen  

dikke map met tussenbladen  

NAAM:  KLAS: 

 

 

 

 

 
 



Digitaal aanmelden 

Het tijdpad voor het digitaal aanmelden in het schooljaar 2020-2021 werd nog niet gepubliceerd.   
 
Er zijn wel nog steeds beschikbare plaatsen voor het schooljaar 2020-2021. Ken je 
ouders/verzorgers/opvoeders die nog op zoek zijn naar een plekje voor hun kindje? Dit zijn onze vrije 
stoeltjes: 
 
instappers (geboortejaar 2018): 7 vrije stoeltjes 
geboortejaar 2017: 10 vrije stoeltjes 
geboortejaar 2016: 7 vrije stoeltjes 
geboortejaar 2015: 6 vrije stoeltjes 
Eerste leerjaar 2 vrije stoelen 
Tweede leerjaar : 4 vrije stoelen 
Derde leerjaar : 0 vrije stoelen 
Vierde leerjaar : 3 vrije stoelen 
Vijfde leerjaar : 1 vrije stoel 
Zesde leerjaar : 0 vrije stoelen 
 
Wie interesse heeft, kan ons via telefoon of mail bereiken. We maken graag tijd vrij om toekomstige 
ouders/opvoeders/verzorgers rond te leiden op onze school en te vertellen over onze visie en 
schoolwerking. 
 

En dan is het tijd voor vakantie! 
 

Na dit bijzonder schooljaar met als jaarthema ‘DROOM GELUK’  sluiten we weldra de schoolpoort voor 

een welverdiende vakantie. Dank aan allen die er dit schooljaar opnieuw een leef- een leerfeest van 

maakten. 

Het voltallige team wenst jullie een fijne vakantie toe. 

 

Op woensdag 26 augustus ontvangen we tussen 16:00 en 18:00 graag de kleuters en toekomstige 

leerlingen van klas 1 (van de lagere school)  op het “Kom eens kijken uurtje…” om samen met hun 

ouder(s)/verzorger(s)/opvoeder(s) even de klas te verkennen. Je kan even een babbeltje slaan met de 

leerkracht en de kinderen ontmoeten elkaar terug na een fijne zomervakantie.  

’s Avonds worden de ouder(s)/opvoeder(s)/verzorger(s) van de kleuters en de eersteklassers om 

19:30 verwacht  in het klaslokaal van hun kind voor de start van de infoavond. 

 

Om 19:00 start de directie met een algemeen woordje rond de visie en het nieuwe schooljaarthema in 

de turnzaal. 

 

Om 18:00 start de infoavond voor de ouder(s)/opvoeder(s)/verzorger(s) van de lagere schoolkinderen 

in het klaslokaal van hun kind. (Opgelet: ouders/opvoeders en verzorgers van de eersteklassers 

worden pas om 19:30 verwacht. Of om 19:00 voor het woordje van de directie.) 

De leerlingen worden dan niet verwacht. Ouder(s) opvoeder(s)/verzorger(s) krijgen allerlei informatie te 

horen mbt de school- en klaswerking. Een echte aanrader om het schooljaar vlot en met duidelijke info 

te kunnen starten. 

 

**Deze plannen zullen we misschien nog wel moeten bijsturen, afhankelijk van de instructies van de 

Veiligheidsraad. We brengen jullie zeker op de hoogte van wijzigingen van zodra wij hier zelf een 

duidelijke kijk op hebben.** 

 



 

 
O.-L.-V.- Visitatie Basisschool  -  Stas de Richellelaan 19, 9820 Bottelare-Merelbeke 

info@visitatiebottelare.be  -  www.visitatiebottelare.be  -  tel 09/362.88.33  -  GSM 0477/968956 

mailto:info@visitatiebottelare.be
http://www.visitatiebottelere.be/

