
 

Personele unie vzw Katholieke Scholen regio Gent-Zuid Land van Rhode 
en vzw Organisatie Broeders van Liefde 
Stropstraat 119 – 9000 Gent 
BE 0406.633.304 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mededelingen einde schooljaar 2021-2022 
 
 
Een schooljaar is alweer voorbij. Een schooljaar waarbij corona nog zeer goed voelbaar was (denk 
maar aan het afschaffen van geplande activiteiten als het oudercafé in oktober, de afkoelingsweek 
net voor de kerstvakantie, verschillende klassen in quarantaine in januari, het annuleren van de 
sneeuwklassen) maar evenzeer de filosofie van de Hoop. Het verdwijnen van de mondmaskers, de 
bubbels, de toelating voor schoolfeest, meerdaagse uitstappen, schoolreizen, sportdagen, enz. doen 
ons dromen van een leven zonder coronamaatregelen, -barometers, -kleurencodes . Het virus is 
echter nog niet weg en laat ons hopen dat we volgend schooljaar kunnen aanvatten zoals we dit 
kenden zoals vroeger. Maar nu vooral de focus op de komende tijd: vakantie voor de boeg en we 
hopen dat iedereen daar voldoende tijd voor neemt om die spreekwoordelijke batterijen op te laden. 
 
 
Wat verandert er volgend schooljaar? 
 
Bouwwerken: een werkgroep diende een dossier in om ontharding van de speelplaats te bekijken en 
het dossier was sterk genoeg om steun te ontvangen. Het BLES-project zal ons meenemen om ideeën 
te ontwikkelen op de speelplaats en we dromen zelfs van een stuk parking dat kan onthard worden. 
Op het moment dat we meer concrete info hebben, zullen we niet nalaten dit verder te 
communiceren.  
 
Schoolreglement: op de schoolraad van 23 juni jl. werden de wijzigingen aan het schoolreglement 
door de schoolraad goedgekeurd. De nieuwe versie verschijnt begin september op de website van de 
school. Een aantal zaken die we zeker uit de voorbije periode willen behouden, is werken met 
gescheiden uren voor afhaling kleuters en kinderen van de lagere school. Dat gebeurde onder 
goedkeuring van de inspectie. In april 2023 zal dit ook geëvalueerd worden. 
We willen jullie wel al meedelen dat alle kleuters vanaf volgend schooljaar op de speelplaats worden 
afgehaald en niet meer op de parking. Voor de kinderen van de lagere school blijft de regeling 
behouden. 
 
   
Extra-murosactiviteiten: sneeuwklassen in Zinal (CH) van 13/03/2023 t.e.m. 22/03/2023 
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Verdeling ambten (onder voorbehoud !) 
 
K1A: Lien Vermeulen 
K1B: Leentje Schepens 
K1C: Claire Remue 
K2A: Anna Van Heddegem  
K2B: Sofie De Moor a.i. Sylvie De Witte 
K3A: Jolien Van Petegem 
K3B: Veerle Galle 
Kinderverzorgster: Patricia Vandewoestyne 
 
L1A: Ann Vandermassen  
L1B: Lisa Van Herreweghe 
L2A: Jolien Schreyen 
L2B: Martine Cortier & Lut Persoons 
L3A: An Berghmans 
L3B: Laura Peirens 
L4A: Elke Drenthe 
L4B: Magali Van Moerkercke 
L5A: Lynn Volckaert 
L5B: Anne-Laure Steyaert 
L6A: Geertrui Tytgat  
L6B: Magali Mertens 
    
Zorgleerkrachten in co-en teamteaching: Elke Braeckman, Veerle Geers, Saskia Delbaere, Veerle Van Nuffel 
Gymleerkrachten: Pieter-Jan Van der Vorst & Stijn Aelvoet 
 
Zorgcoördinatoren:  Kathy Blanchaert, Natalie Van Gelder, Katelijne Verbeeck 
Beleidsondersteuner - aanvangsbegeleider: Greta Maes 
ICT-coördinatoren: Jeroen Van den Berghe & Vincent De Clercq 
Secretariaat: Kathleen Van Damme & Ann Schepens 
Omdat wij zelf nog over een aantal zaken in het ongewisse zijn moeten we erop wijzen dat deze ambtenverdeling 
nog niet strikt vastligt! 
 
In welke groep komt mijn kind volgend schooljaar? 
 
Het afgelopen jaar hebben we met het team stilgestaan bij onze visie en de richting die we 
willen uitgaan met onze school. Zo hechten we onder andere veel belang aan verbondenheid 
tussen de kinderen en het samen op weg gaan met de kinderen en als team. Daarnaast 
dromen we ook van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen. 
 
Stilstaan bij onze manier van werken betekent ook dat we als school nieuwe keuzes maken.  
Tot op vandaag hadden we als school de gewoonte om klasgroepen in groep te laten 
overgaan. Vanaf komend schooljaar herbekijken we jaarlijks de groepsindeling en zullen we 
de groepen mengen. We zijn ervan overtuigd dat deze beslissing de ontwikkeling van de 
kinderen ten goede komt. Graag wensen we toe te lichten waarom. 
 
We werken de afgelopen jaren op school steeds vaker klasoverschrijdend en dit ervaren 
zowel de kinderen als wij als heel positief. Zo gaat het turnen met beide klassen samen door, 
voor muzische vorming wordt er vaak in groepjes gewerkt, voor taal en wiskunde werken 
sommige jaren in gemengde groepen, … Op deze manier leren de kinderen uit de 
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parallelklassen elkaar beter kennen en merken we dat er vriendschappen ontstaan over de 
klassen heen.  
 
Door de klassen vaak met elkaar te laten samenwerken creëren we een verbondenheid 
tussen alle kinderen van beide klasgroepen en groeien ze geleidelijk aan tot één grote 
jaargroep. En daar willen we graag naartoe. Hierdoor hebben de kinderen meer kansen om 
vriendschappen te sluiten en aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten.  
 
Daarenboven leren de leerkrachten de volledige groep kinderen kennen, gaan ze samen op 
zoek naar oplossingen bij moeilijke situaties en wordt de zorg gedeeld. Op deze manier 
bouwen de kinderen ook een band met alle leerkrachten die voor de groep verantwoordelijk 
zijn. 
 
Door de klassen jaarlijks te herverdelen, kunnen we ook eventuele onevenwichten tussen 
klassen tijdens de schoolloopbaan bijsturen: onevenwicht in aantal leerlingen per klas, 
verdeling zorgnoden, … 
 
We hopen dat jullie deze verandering mee omarmen. 
 
Wist-je-dat….. ? 
 
- we vorig jaar een project wonnen van de Artveldehogeschool, 
- dat project BLES heette, 
- BLES staat voor Buiten Leren En Spelen, 
- we daardoor 1 jaar lang begeleid werden door een team van experten met betrekking tot 
BLES,  
- we ondertussen een jaartje verder zijn en onze doelen hebben bereikt! 
- alle kinderen, ouders en leerkrachten werden bevraagd met betrekking tot ontharden en 
vergroenen van onze speelplaats, 
- we met deze info op zoek gingen naar een ontwerpbureau,  
- we dit ondertussen gevonden hebben. 
- Kollektif de gelukkigen zijn! 
- Kollektif aan het werk is om een masterplan van de school te maken met alle ideeën van de 
kinderen, ouders en leerkrachten,  
- we ondertussen met een team op zoek zijn naar middelen om onze dromen waar te 
maken, 
- we goed bezig zijn met het indienen van subsidiedossiers!  
- eens het plan op tafel ligt, er gericht kan gekeken worden wat de volgende stap zal worden.  
-we op 23 april met enkele enthousiaste ouders en medewerkers van de school de handen al 
eens uit de mouwen staken? 
- we toen zowel de speelplaats van de kleuters als van het lager voorzagen van een 
voorproefje van wat het worden kan? Met boomstammen, planten en ontharding? 
- de leuke plekjes die we toen maakten al goed gebruikt worden door de kinderen? 
- we graag met het team nog in de grote vakantie een tweede klusdag organiseren,  
- dat die klusdag zal doorgaan op vrijdag 26 augustus 2022 vanaf 14 u 
- we terug op zoek gaan naar handige en gedreven ouders om zo een stapje dichter te 
komen bij onze droom,  
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- Sarah G. De trekker was van de eerste klusdag en dat nog eens mag doen 
- de school Greet R. en Chloé R. heel dankbaar is voor hun enthousiasme en duidelijke visie 
- Jan V. een goede coördinator van de subsidiedossiers is, 
- de gesprekken met de gemeente lopen en ook zij positief geloven in ons BLES-verhaal! 
- we gemotiveerd blijven en dat volgend schooljaar ons project meer zichtbaar zal zijn op de 
speelplaats, 
- we iedereen nodig blijven hebben om de Sint-Michielsschool groener te maken, 
- de geïnteresseerden zich steeds kunnen melden op groene.speelplaats@sint-
michielsschool.be of kathy.blanchaert@sint-michielsschool.be  
- we jullie op de hoogte blijven houden! 
- “Sint-Michiels breekt uit” volgend schooljaar verder wordt gezet! 
 
Vrije dagen en verlofperiodes 
 
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 
Donderdag  1 september 2022 
 
Vrije dagen van het 1ste trimester 
 
Dinsdag 4 oktober 2022: pedagogische studiedag : vrijaf 
Maandag 10 oktober 2022: facultatieve verlofdag: vrijaf 
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022 
Vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand 
Woensdag 7 december 2022: pedagogische studiedag: vrijaf 
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 
 
Vrije dagen van het 2de trimester 
 
Krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023 
Vrijdag 17 maart 2023: pedagogische studiedag: vrijaf 
Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023  
 
Vrije dagen van het 3de trimester 
 
Maandag 1 mei 2023: Dag van de Arbeid: vrijaf 
Dinsdag 2 mei 2023: facultatieve verlofdag: vrijaf 
Donderdag 18 mei 2023 : Hemelvaart: vrijaf 
Vrijdag 19 mei 2023 : brugdag: vrijaf 
Maandag 29 mei 2023 : Pinkstermaandag: vrijaf 
 
De zomervakantie vangt voor de leerlingen aan op zaterdag 1 juli 2023 
 
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. 
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Kalender augustus  
 
Augustus 2022 
 
Za.27.08.22 Open-Klasdag Kleuteronderwijs met aansluitend kennismakingsdrink 
 
September 2022 
 
Zo. 11.09.22: gezinsfietstocht  
Ma. 12.09.22: 19.30 u: infoavond L1-2 met aansluitend kennismakingsdrink  
Di. 13.09.22: 19.30 u: infoavond L3-4 met aansluitend kennismakingsdrink 
Do.15.09.22: 19.30 u: infoavond L5-6 met aansluitend kennismakingsdrink 
Ma.19.09.22: eerste vergadering Ouderraad 
Vr. 30.09.22: boekenbeurs met oudercafé 
 
   
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 dinsdag 5 juli 2022 
in augustus: vanaf dinsdag 23 augustus 2022 
telkens van 9u tot 12u of op afspraak  09/230 71 88 (school) 
 
 
Oprechte dank aan.... 
 
iedereen voor de belangloze inzet in dit bijzondere jaar! 
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 en tot ziens bij de start op 1 
september. 
 
Het schoolteam 
Luc De Waele 
directeur 
 
 
 
 


