
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Schoolorganisatie schooljaar 2021-2022 
 
 

Vrije dagen schooljaar 2021-2022 
 

 
Op 12 november en 31 januari wordt er GEEN OPVANG op school voorzien.  

 
Organisatie in onze basisschool 2021-2022 
 
KLEUTERSCHOOL 

Directeur : Ann Van den Daele/Delphine Colpaert 

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 Vanhoucke 

Uiltjes - Kleuterklas 3A : juf Kathleen De Vuyst 

Struisvogels - Kleuterklas 3B: juf Joke Van Cauwenberghe + juf Emelie Bruyneel 

Kleutergym: juf Sigrid Baudet 

Kinderverzorgster : juf Isabelle Van Cauwenberghe 

Zorgcoördinator : juf Patricia Roets 

Dinsdag 28 september 2021 
 

Pedagogische studiedag 

Maandag 1 november t.e.m. vrijdag 5 november 2021 
 

Herfstvakantie 

Donderdag  11 november 2021 
 

Feest van Wapenstilstand 

Vrijdag 12 november 2021 Brugdag = lokale verlofdag 
 

Maandag 27 december t.e.m. vrijdag 7 januari 2022 
 

Kerstvakantie 

Maandag 31 januari 2022 
 

Lokale verlofdag 
 

Maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart 2022 Krokusvakantie 
 

Maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april 2022 Paasvakantie 
 

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 Feest O.-L.-Heer Hemelvaart 
 

Donderdag 30 juni 2020 Begin van de vakantie 
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Zorgleerkracht :  juf Patricia Roets en juf Emelie Bruyneel 

                               Juf Bénédicte Van Haelst 

 

LAGERE SCHOOL 

Kanarieklas : juf Katrien De Bruycker  

Vinkenklas: juf Ann De Smedt 

Toekanklas : juf Evelien Temmerman 

Pauwenklas: juf Lien De Ridder  

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 Naomi De Buyzerie  

Zwaluwenklas : juf Veerle Dekeyser 

 
Zorgco : Patricia Roets 

Zorgjuf:  juf Patricia Roets - juf Bénédicte Van Haelst- Emelie Bruyneel 

 
Gymleerkracht: juf Terry Delmulle  + Robin Maes 

 
ICT-coördinator : Mark Van Caeneghem 

ICT- pedagogisch : Sofie Danneels/Inge Boone 

 
Schoolsecretariaat: Marleen De Kerpel 

 
Lerarenplatform : ………………………………   

Aanvangsbegeleider : Patricia Roets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanpassingen prijzen in schoolreglement –  

schooljaar 2021-2022 

 

Prijzen binnen onze Visitatieschool 

Scherpe maximumfactuur: leeruitstappen, cultuuruitstappen,… 

 Voor alle kleuters :               45 euro 

 Voor alle lagere schoolkinderen : 90 euro 

      Minder scherpe maximumfactuur: extra-muros-activiteiten : max  € 450 

- boerderijklassen 1ste en 2de leerjaar: € 130 ( tweejaarlijks)  
- bio- en muzoklassen 3de en 4de leerjaar : € 135(tweejaarlijks) 
- sportklassen 5de en 6de leerjaar: € 185 (tweejaarlijks) 

Hoeveel kost wat? 

- gymkledij: broekje: € 10,  t-shirt: € 10 
- zwemmen: gratis     
- busvervoer zwemmen: € 1,90 (gratis voor klas 4)   

U kunt vrij intekenen op:  

 maaltijden: warme maaltijd kleuter: € 2,70 (drank inbegrepen) 
                      warme maaltijd lager: € 3,30 (drank inbegrepen) 
 Drankjes bij de boterhammenlunch: water of soep: € 0,45 
 middagtoezicht :  € 0,80* 
 voorschools toezicht: € 0,80* per begonnen half uur  
 naschools toezicht: € 0,80* per begonnen half uur 
 opvang op vrije dagen: halve dag: 1ste kind € 12* - 2de kind € 8,50*- 3de  
kind € 7*// ganse dag: 1ste kind € 20* - 2de kind € 17,50* - 3de kind € 15*. Een 
dag rekenen we aan vanaf 13:30. 
 opvang op woensdag: van 12.00 uur tot 13.00 uur :  €0.80* 

                                                     van 13.00 uur tot 13.30 uur :  €0.80* 

                                                     van 13.30  uur tot 16.00 uur : € 8 

 De opvang op woensdag stopt om 16.00 uur. Naargelang de vraag naar opvang  kan dot 
gewijzigd worden.                

          De prijzen met een * zijn fiscaal aftrekbaar. Wij bezorgen een fiscaal attest. 
 
 
 
 
 
 

 

 



Regeling einde schooljaar 

 
Maandag 28 juni :   Vertrek van de pimpelmezen, valken, ooievaars en zwaluwen naar Brugge:   
                                             sportklas 
Dinsdag 29 juni:   Pauwen, toekans, lijsters en flamingo’s gaan op schoolreis naar Plopsaland 
Woensdag 30 juni :   Rapportuitreiking/afscheidsmoment in iedere klas door klasleerkracht tot 10:00 
                                De leerlingen en de kleuters  kunnen vanaf 10:00 naar huis. 

Graag doorgeven aan de klasleerkracht of jouw zoon/dochter om 10:00, 11:00  
                                            of 11:45 wordt opgehaald. Ouders die  graag een oudercontact wensen kunnen 
                                            dit op voorhand vragen via de klasleerkracht. Leerlingen die zelfstandig en   
                                            alleen de school mogen verlaten, brengen een toelating mee. 
     
       Opvang tot 12.00 uur.  
 
 
 

Vroegtijdig op vakantie? 
 
De vakantie staat voor de deur. Toch geven we 
aan de leerplichtige leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s)/opvoeder(s) nog even 
mee dat de laatste schooldag pas valt op 
30/06/2021.  
 
Wie afwezig is, voorziet het juiste 
stavingsdocument en bezorgt dit zo snel 
mogelijk aan de school. Hebben we dit 
document niet (of te laat) of bezorgt men ons de foutieve informatie, dan moeten we deze afwezigheid 
als ‘problematische afwezigheid’ doorgeven. Na vijf halve dagen met een problematische afwezigheid 
moeten wij als school het CLB inschakelen voor verdere begeleiding.  
 
Wie zich graag informeert over wat er kan en/of niet kan, verwijzen we graag door naar de volgende 

link: https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/vakantie-ziekte-en-afwezigheid/regels-

over-afwezigheid-op-school 
 

Rapporten in de lagere school  
 

Weldra worden er weer rapporten uitgedeeld. Mogen we vragen het rapport 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. 

 

Een dikke pluim aan de vele leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)/opvoeder(s) die bij elk rapport op 

zoek gingen naar groeikansen. We zijn ons bewust van het engagement dat we hierbij van jullie 

verwachtten. We zijn ervan overtuigd dat deze groeikansen krachtige pijlers kunnen zijn in het proces 

om zijn/haar leren in eigen handen te gaan nemen.  

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/vakantie-ziekte-en-afwezigheid/regels-over-afwezigheid-op-school
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/vakantie-ziekte-en-afwezigheid/regels-over-afwezigheid-op-school


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 2021.  

 

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!  

 

Wat verwachten we dat je terug meebrengt op 1 september 2021. 

Kleurpotloden, stiften, vierkleurenbalpen, lijmstift, gom, potlood, gele fluostift, meetlat, geodriehoek, 

schaar, vulpen en inktpatronen. 

 

Digitaal aanmelden 

Het tijdpad voor het digitaal aanmelden in het schooljaar 2022-2023 werd nog niet gepubliceerd.  Deze 
info is vooral belangrijk voor ouders/opvoeders/verzorgers van instappertjes (geboortejaar 2020) en van 
leerlingen die van school willen veranderen. 
 
Er zijn ook nog steeds beschikbare plaatsen voor het schooljaar 2020-2021. In welke klas er nog stoeltjes 
vrij zijn, vind je op http://meldjeaanbasis.gent.be 
 
Op basis van de data van de voorbije aanmeldingsjaren geven we enkele richtdata: 
Gewoon basisonderwijs: 
? 2022: inschrijvingsperiode voor broer/zus en kind van personeel °2020 – de algemene vergadering van 
het LOP moet dit nog beslissen 
maart 2022: aanmelden 
april 2022: resultaten aan ouders 
mei 2022:  inschrijven leerlingen met een ticket/toewijzing uit de aanmeldingsprocedure 
eind mei 2020: start vrije inschrijvingen 
  
Aanmeldprocedure blijft via http://meldjeaanbasis.gent.be 
 
 
 
 

http://meldjeaanbasis.gent.be/
http://meldjeaanbasis.gent.be/


Bedankt opa Armand! 
 

De voorbije week namen we afscheid van opa Armand. Opa stak de voorbije tien jaren een handje toe 

bij de opvang van de kleuters. Toen corona uitbrak, kon opa niet meer als vrijwilliger aan de slag en dat 

omdat hij de kritieke leeftijdsgrens van 65 was gepasseerd.  

 

Na een anderhalf jaartje coronarust is voor opa de tijd aangebroken om definitief het schoolleven achter 

zich te laten. Tijd om volop te genieten van zijn familie, vrienden en hobby’s. 

 

Bedankt, opa. Voor alles wat je voor onze school kon betekenen. Onze deur kan vanaf september 

hopelijk terug op een kiertje gezet worden zodat je nog even kan komen binnenpiepen! 

 

En dan is het tijd voor vakantie! 
 

FEEST, dat was ons schooljaarthema. We hadden grootse ideeën bij de aanvang van het schooljaar. En al 

konden we er maar enkele van waar maken, het werd een feest voor jong en oud. We vlogen met de 

feestvogels uit Leo Bormans’ boek doorheen enkele boeiende levenslessen en ontdekten hoe we verder 

kunnen bouwen aan een hoopvolle toekomst.  

 

Ontbijtpakketten werden verdeeld, bomen werden geplant, liedjes werden ingezongen, … We zaten niet 

stil ondanks de vele maatregelen die nog steeds van kracht waren. Na het FEESTen, komt het opruimen 

en tot rust komen…. En dat gaan we nu even doen.  

Het voltallige team wenst jullie een fijne vakantie toe. 

 

Op 25 augustus ontvangen we tussen 16:00 en 18:00 graag de kleuters en toekomstige leerlingen van 

klas 1 (van de lagere school) 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 eersteklassers om 19:00 in de turnzaal verwacht voor de start van de infoavond. Dan worden de 

leerlingen 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. 

 

De infoavond voor de ouder(s)/opvoeder(s)/verzorger(s) van de overige  lagere school kinderen vindt 

plaats op 30/08/2021. We starten om 19:00 in de turnzaal. 

 

 
 

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/

