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Mededelingen einde schooljaar 2017-2018 
 
Er zijn nog zekerheden in het leven: in de periode van de mooiste en langste dagen van het jaar is het op school 
een drukte van jewelste. We zwaaien de kleuters van de derde kleuterklas uit, we nemen afscheid van de oudste 
kinderen van de school, we maken plannen voor het volgend schooljaar en hier en daar hoor je al mensen “een 
goed verlof, hé!” wensen. Bij een recente terugblik mag ik trots zijn omtrent de inhoud van het jaarthema 
“Kunst”, dat zijn orgelpunt kende in de openschooldag van 22 juni jl. Een variatie van kunst, een inspiratie door 
gekende en minder gekende kunstenaars, een samenwerking van werkgroepen, collega’s, kinderen. De gedachte 
dat je méér kan als je samenwerkt werd nog maar eens realiteit.  
 
Wat verandert er volgend schooljaar? 
 
Bouwwerken: het dossier van de ramen blijft actueel en wordt verder opgevolgd. Regelingen rond erfpacht zijn 
van de baan en er wordt hoopvol uitgekeken naar de eerste werfvergadering met de aannemer. Ondertussen zijn 
ook plannen gemaakt om de speelplaats te voorzien van extra overkappingen, zodat bij slecht weer kinderen 
meer plaats hebben om overdekt te kunnen spelen. Een voetbaltempel zal het wellicht niet worden en ook daar 
kijken we uit naar de eerste concrete stappen en voorbereidende werken. 
 
Schoolreglement: op de schoolraad van 25 juni jl. werden de wijzigingen aan het schoolreglement door de 
schoolraad goedgekeurd. De nieuwe versie verschijnt begin september op de website van de school. 
 
Inschrijvingsperiode broers en zussen: van 15/10/2018 t.e.m. 26/10/2018 
  
Andere aanmeldingen: van 1/2/2019 vanaf 12u ‘s middags t.e.m. 22/2/2019 
Inschrijvingen met ticket °2017: 12/3/2019 t.e.m. 1/4/2019 
   
Extra-murosactiviteiten: sneeuwklassen in Zinal (CH) van 7/1/19 t.e.m. 16/1/2019 
 
Verdeling ambten (onder voorbehoud !) 
 
K1A: Lien Vermeulen 
K1B: na de krokusvakantie: Leentje Schepens 
K1C: Claire Remue 
K1D:Ann Bourdeaud’hui & Anne Van der Donckt 
K2A: Anna Van Heddegem 
K2B: Elien De Clercq 
K3A: Jolien Van Petegem 
K3B: Veerle Galle 
Kinderverzorgster: Patricia Vandewoestyne 
Zorg, teamteaching en ondersteuning K1: 
Leentje Schepens (tot krokusvakantie) 
Zorg, teamteaching en ondersteuning K2 – K3 
Sofie De Moor 

Gymleerkrachten: Stijn Aelvoet & Pieter-Jan Van 
der Vorst 
 
L1A: Ann Vandermassen  
L1B: Elke Drenthe 
L2A:Lut Persoons & Veerle Geers  
L2B: Martine Cortier & Sabine De Ganck 
L2C: Lisa Van Herreweghe 
L3A: An Berghmans 
L3B: Saskia Delbaere & …. (nog niet gekend) 
L4A: Veerle Van Nuffel & …. (nog niet gekend) 
L4B: Magali Van Moerkercke 
L5A: Aurèle De Clercq & …. (nog niet gekend) 
L5B: Lynn Volckaert 
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L5C: Anne-Laure Steyaert  
  
L6A: Geertrui Tytgat  
L6B: Magali Mertens 
Zorg: Elke Braeckman & Greta Maes 
Gymleerkrachten: Pieter-Jan Van der Vorst 
& Stijn Aelvoet 

Zorgcoördinator: Marleen De Winter & 
Kathy Blanchaert 
Beleidsondersteuner: Greta Maes 
ICT-coördinator: Geert Kint 
Secretariaat: Kathleen Van Damme & 
Isabelle de Clippele 

Omdat wij zelf nog over een aantal zaken in het ongewisse zijn moeten we erop wijzen dat deze 
ambtenverdeling nog niet strikt vastligt! 
 
In september starten we met 1 peuterklas en 2 eerste kleuterklassen. Hiervoor zijn wel 4 leerkrachten 
aangesteld en zullen wij ook met de nodige flexibiliteit de grootte van de groepen variëren. 
 
Bij wie zit mijn kind volgend schooljaar? 
 

Huidig schooljaar 2017-2018 Volgend schooljaar 2018-2019 
K1A Nieuwe samenstelling 
K1B Nieuwe samenstelling 
K1C K2A 
K1D K2B 
K2A Nieuwe samenstelling 
K2B Nieuwe samenstelling 
K3A Nieuwe samenstelling 
K3B Nieuwe samenstelling 

 
L1A L2A 
L1B L2B 
L1C L2C 
L2A L3A 
L2B L3B 
L3A L4A 
L3B L4B 
L4A L5A 
L4B L5B 
L4C L5C 
L5A L6A 
L5B L6B 

 
De klassen met vermelding “Nieuwe samenstelling” krijgen een klaslijst mee van de nieuw 
samengestelde groep. Een nieuwe groep samenstellen doen we pas, wanneer we vanuit onze 
observaties merken dat de ontwikkeling van de groepen te grote verschillen begint te vertonen. Een 
andere reden kan zijn dat we van 2 groepen naar 3 gaan of omgekeerd. De oefening om groepen te 
verdelen gebeurt in veelvuldig overleg met leerkrachten, zorgcoördinator en directeur. We zoeken 
naar een evenwicht in ontwikkelingskansen en vorderingen van de groep, de sociale relaties binnen 
de groep, een gezonde mix van jongens en meisjes. We rekenen op jullie begrip bij het maken van 
onze keuze. 
 
Vrije dagen en verlofperiodes 
 
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
Maandag 3 september 2018 
Vrije dagen van het 1ste trimester 
Woensdag 7 november 2018: pedagogische studiedag : vrijaf 
Maandag 12 november 2018: facultatieve verlofdag : vrijaf 
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Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018 
Kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 
 
 
Vrije dagen van het 2de trimester 
Vrijdag 1 februari 2019: pedagogische studiedag : vrijaf 
Krokusvakantie: van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019 
Paasvakantie: van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019 
 
Vrije dagen van het 3de trimester 
Woensdag 1 mei 2019: dag van de arbeid: vrijaf 
Maandag 20 mei 2019: facultatieve verlofdag : vrijaf 
Donderdag 30 mei 2019: Hemelvaart: vrijaf 
Vrijdag 31 mei 2019: brugdag: vrijaf 
Maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag: vrijaf 
 
De zomervakantie vangt voor de leerlingen aan op maandag 1 juli 2019 
 
Schoolrekening juni 
 
De schoolrekening van juni wordt in augustus meegestuurd met de eerste infobrief (behalve voor L6) 
 
Studietoelagen ook voor kleuters en lagere schoolkinderen. 
 
Vanaf het schooljaar 2008-2009 voorziet de Minister van Onderwijs een studietoelage voor het kleuter- en 
lager onderwijs. Meer info vinden jullie op de website www.studietoelagen.be. In het secretariaat kan je 
ook terecht voor een infofolder. 
 
Digitale ontvangst van het schoolreglement 
 
Begin september ontvangt u het schoolreglement met eventuele vernieuwingen aangeduid. Beide ouders 
tekenen voor goedkeuring van het schoolreglement. Dit document staat ook online op onze website 
www.sint-michielsschool.be Vanuit de overheid wordt ons ook geadviseerd het document in digitale versie 
aan te bieden. Wie dit wenst stuurt een mailtje naar directie@sint-michielsschool.be U ontvangt dan het 
schoolreglement in uw mailbox. De ondertekening gebeurt nog op papier. 
 
Kalender augustus-september (onder voorbehoud) 
 
Augustus 2018 
di. 28.08.18 19u00: infoavond K1 
  19u30: infoavond K2 
  20u00: infoavond K3 
 
 
September 2018 
ma.03.09.18 start van het schooljaar 2018-2019 
 
di.04.09.18 19u30: L3-L4: infoavond 
 
do.06.09.18 19u30: L5-L6: infoavond 
 
vrij.07.09.18 9u00 : schoolviering 
 
ma.10.09.18 19u30: L1-L2: infoavond 
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di. 11.09.18 9u00: aangekondigde evacuatieoefening 
zwemmen L2/L3-L6 

 
wo. 12.09.18 zwemmen K3 
 
 
za. 22.09.18 FANCY FAIR  
 
di. 25.09.18 zwemmen L2/L3-L6 

 
wo. 26.09.18 zwemmen K3 
 
  
 
Centrum voor leerlingenbegeleiding 
 
Tijdens de schoolvakantie is het CLB open van 1 tot en met 14 juli en van 16 tot en met 31 augustus. De 
sluitingsperiode loopt van 15 juli tot en met 15 augustus. 
 
Voor meer informatie over scholen en studierichtingen kan u terecht op www.onderwijskiezer.be. 
 
 
Tijdens de vakantie is de school open: 
 
in juli: tot en met woensdag 4 juli 2018 
in augustus: vanaf dinsdag 21 augustus 2018  
telkens van 9u tot 12u of op afspraak  09/230 71 88 (school) 
 
 
Oprechte dank aan.... 

 

iedereen voor de belangloze inzet. Elke medewerker die zich inzet voor de kinderen maakt ons werk zo 
aangenaam. Een lijst opmaken van al die mensen betekent ook het gevaar om iemand te vergeten.  
Daarom: iedereen die hier kwam om de kinderen een fijn moment te laten beleven in groei en 
ontwikkeling:  
van harte dank!! 
 

We wensen iedereen een deugddoende vakantie. 
 
Het schoolteam 
Luc De Waele 
directeur 
 


