
   WELKOM IN DE 

DUIZENDPOOT EN DE 

WERVETUIN 
Voor jouw kind gaat de bal aan het rollen … 

- Algemene info van de directeur voor alle ouders aan het begin van het nieuwe schooljaar -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

WELKOM  

 

Beste ouders, 

Normaalgezien organiseren we deze ouderavond als algemene info voor alle ouders 

samen in de zaal. Echter omwille van COVID19 is dit op dit moment niet meer mogelijk. 

Daarom kozen we ervoor om een algemene infofolder te maken met de dingen in die 

dan normaalgezien verteld worden, deze vind je hier. Daarnaast krijg je per klas ook 

nog een folder van de eigen klasjuf van je kind, met de dingen die  andere jaren 

aansluitend door de klasjuf verteld werden. 

We vinden het zelf ook vervelend en een beetje onwennig om dit zo te moeten doen. 

Maar we proberen jullie zo correct mogelijk te informeren en zoeken naar 

mogelijkheden om het voor iedereen duidelijk, haalbaar en veilig te houden. 

Ik maakte een uitgebreide risico-analyse voor de beide scholen. Dit zowel voor code 

groen, geel, oranje als rood.  

Deze werd goedgekeurd door de bedrijfsarts ism onze preventieadviseur. Als er iets 

verandert volgt er een brief of mail aan alle betrokken ouders. 

Graag wil ik nog benadrukken dat je niet met vragen moet blijven zitten. 

Neem contact met mij op via mail of telefoon. Tracht steeds goed de naam van je 

kindje en de klas te vermelden. 

Ik zal jullie steeds correct te woord staan of tijd vrij maken om te overleggen, indien 

nodig. 

Vertoont je kind ziekteverschijnselen, hou het alsjeblieft thuis. Hierdoor bescherm je 

de andere kinderen, maar ook de leraren die elke dag het beste van zichzelf geven om 

al onze kinderen naar school te kunnen laten komen. 

Samen gaan we voor een veilig , gezond schooljaar! 

 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal nog eens hartelijk te 

danken voor het vertrouwen in onze school, ons team. Ik ben heel fier op mijn team en 

blij dat we de vorige COVID19 periode altijd hebben geprobeerd om zoveel mogelijk 

kinderen naar school te laten komen en de mooie bundels te mogen bezorgen aan alle 

kinderen. Daarbij nog een keer heel veel dank aan mijn personeel hiervoor. 

Hopelijk kunnen we dit schooljaar gewoon blijven lesgeven en krijgen we niet te veel 

meldingen van ziekte. 

 

Hierbij nog een keer mijn gegevens: 

Ann De Busser 

Berg en Dal 4 

2288 Bouwel 

0495/69 16 17 

directie@ks-vorselaar.be  

mailto:directie@ks-vorselaar.be
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WIE MAAKT ER MEE SCHOOL  

 

o Ouders en grootouders 

o Verantwoordelijken zijn leerkrachten en directie 

o Onderhoudspersoneel, tuinman, overzetters, middagmoeders via Acerta en 

Wijkwerk 

o Vrijwilligers oa Werelddelen: ped. ondersteuning, toezicht, taalgroepje, 

differentiatie, speelplaats onderhouden,…. 

o Project met Maxime, meisje met een beperking vanuit Den Brand, die een 

plekje krijgt in de maatschappij door haar een plaats en een taak te geven op 

onze school. 

o Stages KVRI-TM 

 

 

WIE BOUWT ER NOG MEE AAN ONZE SCHOOL EN DE ONTWIKKELING VAN UW KIND?  

 

o Directeur: Mevrouw Ann De Busser 

o Juf Sofie: Zorgco en Juf Hilde : Zorgjuf 

o Administratief medewerker: Tanja Geysels, Sandy Danckers 

o CLB- medewerker: Lies Mertens, Liesbet Geuens, Ine Broeckx 

 

 

DUIZENDPOOT WERVETUIN 
Instapklas: Juf Carolien  Instapklas: Juf Els  

3-jarigen: Juf Fie/Marthe  3-jarigen: Juf Paulien  

4-5jarigen: Juf Inge VE/Hilde  4-jarigen: Juf Liesbet  

       Juf Veerle  5-jarigen: Juf Inge VDP  

       Juf Jeannine/Sofie D C  

       Juf Siele   

  

Turnen: Juf Betty en Meester Kristof  Turnen: Juf Betty  

  

Poetsvrouw: Nadine  Poetsvrouw: Cindy  

Middagmoeder: Martine, Karina, Elly, 
Marleen, Carine, Griffith 

Middagmoeder: Gerarda, Carine, Jessica, Kelly  
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WAARVOOR STAAN WE  

 

o We zijn een school met zorg voor ieder kind en bieden begeleiding op 

maat van elk uniek kind. 

o Er is plaats voor elk kind, onze lokalen zijn ruim genoeg en we hebben 

voldoende lokalen en sanitaire voorzieningen 

o Aanbod Spel aan huis indien nodig en mogelijk 

o Oudercontacten: algemeen via bundeltje per klas owv Covid 19 

                                       individueel oudercontact november en mei 

o Rituelen spelen een zeer belangrijke rol in het leven van de kleuter. Ze 

geven houvast en veiligheid, structuur, zekerheid! Iedere juf maakte 

daartoe een rituelendoos ,die ingebed is in de klasstructuur. 

o We willen kinderen opvoeden tot zelfstandige wezentjes, sociale 

vaardigheden, zelfredzaamheid zijn belangrijk 

 

 

 HOE SPELEN WE HIEROP IN?  

 

o We vertrekken vanuit de decretale doelen van de overheid, de doelen van 

het Katholiek Onderwijs Vlaanderen nl. volgens het nieuwe leerplan BaO, ZILL 

( Zin in Leren Zin in Leven) Bijgevoegd vind je een informatieve folder mbt ZILL 

o Klasinrichting: 

o Keuze van de thema’s: Ervaringsgericht werken,: vertrekkend vanuit wat 

kinderen aanbrengen en wat er leeft in hun omgeving, actualiteit,… 

Regelmatig werken zonder thema: om te observeren en te kijken naar wat 

hen bezig houdt 

o Werken aan doorstroming lagere school: we werken intensief samen met 

Windekind 

o M decreet, ondersteuningsnetwerk: An Cierckx komt op school als 

medewerker voor kleuters die hiervoor in aanmerking komen. Ouders weten 

dat dan 

o Gezondheidsbeleid en zindelijkheidstas: drankjes zonder suiker en geen 

rietjes meer owv het milieu. Drinken uit bekers. Kleuters mogen zoveel 

drinken als ze wensen. 
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ONS OPVOEDINGSPROJECT  

 

o We werken vanuit de visie van het Opvoedingsproject van de 

Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar 

o We gaan samen met de kinderen op zoek naar waarden en geluk.  

Naar mensen die hen de weg tonen. Voorleven is hierbij heel belangrijk. 

o We streven ernaar alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen 

o We streven ernaar oog te hebben voor wat elk individueel kind nodig heeft, 

zonder onderscheid van rang of stand. 

o Warmte en aandacht geven, hartelijkheid, maar ook durven confronteren met 

grenzen en’ neen’ durven zeggen. Het kind leren die neen te aanvaarden. 

o In onze school bekennen we kleur. We willen met onze kinderen ook spreken 

over God en Jezus. Dit doen we op een eigentijdse manier, niet belerend maar 

vertrekkende vanuit het dagelijkse leven en ervaringen. Bijvoorbeeld rond de 

geboorte van een broer of zus, rond een doopsel van … Werken aan ‘iedereen 

hoort erbij’ verhaal van Jezus de kindervriend. 

o We willen hard werken om dit opvoedingsproject in de praktijk om te zetten. 

Alle medewerkers van de school, de lokale gemeenschap, maar ook U als 

ouder zal hierbij betrokken worden. 

 

 

WAT ALS DE JUF AFWEZIG IS?  

 

o Leerkrachten volgen vormingen volgens de prioriteiten 

o Leerkrachten kunnen ook eens een keer afwezig zijn 

o Kinderen gaan dan in hun hotelklasje. Steeds dezelfde klas, groep. Duidelijk 

voor ouders en kinderen. 

o Indien het mogelijk is, korte vervangingen vanuit Thomas More, tweede en 

derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding 

 

 

WAT MET AFWEZIGE KLEUTERS? 

Indien je kleuter ziek is voor één of twee dagen hoef je dit niet te melden. Indien je 
kleuter langer afwezig is of een vermoeden van COVID19, graag mailen of bellen naar 
de klasjuf en directie. Er is geen doktersattest nodig voor een gewone afwezigheid. 
Wel indien je kind leerplichtig is, dus vanaf de leeftijd van 5 jaar. 

Indien je kind op school medicatie moet nemen is het verplicht om het gele 
formulier, medicatiebeleid, dat je meekreeg ingevuld door de arts mee te geven naar 
school. Indien dit niet ingevuld is kunnen wij onder geen enkele voorwaarde 
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medicatie toedienen. Bewaar dit formulier dus thuis. Je vindt het ook terug op onze 
website onder de knop Medicatiebeleid 

Vanaf 1 september 2020 zijn kinderen leerplichtig vanaf 5jaar en zal elk kind in ons 
land vanaf de leeftijd van 5 jaar onderwijs moeten volgen. Dit wil zeggen dat een kind 
van 5 jaar oud minstens 290 halve lesdagen naar school moet gaan. 

(Ter info: een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen.) 
Kleuters zijn leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar dat ze 5 jaar worden. 

De Vlaamse Overheid erkent dat het voor sommige 5-jarige kinderen moeilijk kan zijn 
om 290 halve dagen aanwezig te zijn omdat ze zich in een specifieke 
situatie bevinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een chronische 
aandoening zoals muco hebt. De directie beslist dan welke afwezigheden 
aanvaardbaar zijn. Dat vergt dus goede communicatie tussen de ouders en de school. 
De eindbeslissing ligt immers altijd bij de directie. Informeer de school zeker bij elke 
afwezigheid van je kind en zorg voor een doktersattest. Bij aanvaardbare 
afwezigheden blijft je kind in orde met de leerplicht.  

Regelmatig aanwezig zijn op school is nog voor andere redenen belangrijk: 

o Zo moet je kind minstens 290 halve schooldagen naar school gaan om recht te 
hebben op de schooltoeslag. Je hebt recht op de schooltoeslag als het inkomen van 
de ouders voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Een kleuter die onvoldoende 
aanwezig was door ziekte, maar een geldig ziektebriefje kan voorleggen, wordt 
beschouwd als voldoende aanwezig. Meer informatie kan je op de website 
van https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar 

o Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, 
gaat de school na of je kind in het jaar voordien minstens 250 halve dagen 
aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. (Vanaf het schooljaar 2021-
2022 zal dat 290 halve schooldagen zijn). 

Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school: 

o Ofwel mag je kind toch in het lager onderwijs instappen. 

o Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind 
dan elke schooldag op school aanwezig zijn. 
Tip: het kan nuttig zijn om de CLB-arts te contacteren als je kind muco heeft. Bij 
chronische ziekte (omschreven als een ziekte waarbij een continue of repetitieve 
behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is) wordt er van uit gegaan dat 
een kind een steeds terugkerende behandeling krijgt en daarom telkens een korte 
periode niet naar school kan. Als de CLB-arts akkoord gaat, kan één medisch attest 
waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld, 
volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar
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kunnen de ouders deze afwezigheid gewoon zelf wettigen met een ziektebriefje 
geschreven door henzelf. 

 

JAARTHEMA: ‘BUITENBEENTJES’ 

 

o Figuren van de Fabeltjeskrant  

o Het jaarthema is ingebed in het schoolleven en werken in de klas 

o Maandelijks doen we een gezamenlijke activiteit en opstart met 

aandachtspuntjes 

o Voor september:  

o Focus: OUTDOOR – activiteiten: dus doe je kleuter altijd makkelijke kledij aan 

die ook vuil mag worden. 

o Op een bepaald moment zullen we vragen om regenlaarzen mee naar school 

te brengen. Zorg dan voor makkelijk schoeisel 

 

 

 

 

 

 

FIT VOOR LEREN  

 

o Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. Op veel gebieden 

een vooruitgang → heeft ook keerzijde. 

o Spelen en bewegen wordt belemmerd door aanwezigheid van televisie en 

computer 

o Liesbeth Verhoeven en Ann De Wilde hebben een bewegingsprogramma 

ontwikkeld.BODYMAP. www.bodymap.be 

o Op onze school wordt er met dit programma gewerkt: beweeghoek in de klas, 

heel wat bewegingsmomentjes, naast de turnlessen extra momenten Fit Voor 

Leren , observaties, leuke doosjes voor fijne motoriek … 

o Op deze manier worden er heel wat bewegingsprikkels aangeboden op een 

heel speelse manier 

o Ter stimulering van de grote, maar ook de fijne motoriek, lateralisatie. Dit om 

het leren lezen en schrijven later te ondersteunen, vergemakkelijken. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bodymap.be/
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ONDERSTEUNINGSNETWERK  

 

o Maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

o Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die mits redelijke aanpassingen 

door de school het curriculum van het gewoon onderwijs kunnen 

volgen, krijgen nu het recht om zich in te schrijven in een gewone school. 

o De aanwezigheid van kinderen met een beperking in een klasgroep kan ook 

net zorgen voor meer samenhang, leerlingen leren zorg dragen voor 

mekaar, wat ook een belangrijke competentie is. 

o We zijn aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk 

Zuid-Kempen. Contactpersoon: An Dierckx 

 

 

ENKELE AFSPRAKEN DUIZENDPOOT  

 

o Parking is enkel voor personeel, verpleegkundigen die kinderen opvolgen en 

mensen met een beperking. 

o Vanaf het moment dat je het domein betreedt draag je verplicht een 

mondkapje 

o Ouders betreden de schoolgebouwen niet, tenzij je een afspraak hebt. Dan 

volgt er steeds een registratie 

o Ingang voorlopig voor iedereen langs de deur onder het afdakje voor alle 

kleuters  

o Bij einde van schooldag:  

▪ Kleuters ophalen onder het afdakje voor juf Marthe en juf Carolien 

▪ Voor de andere kleuters achteraan het gebouw afhalen 

o Niet in en uit rijden langs Thomas More 

o Blijf niet staan praten op het schooldomein en hou altijd voldoende afstand 

o Uiteraard mag je indien nodig vragen stellen aan de juf bij het afhalen 

o Er is een algemeen rookverbod vanaf het moment dat je binnen de poort 

bent van het domein. 

o Alle kleuters dragen dagelijks hun fluovestje. 

o Indien mogelijk laat je kind thuis ineten, namiddag rusten voor jongste 

kleuters 

o Train de zindelijkheid en zelfredzaamheid, dat geeft meer comfort voor je 

kind 
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ENKELE AFSPRAKEN WERVETUIN  

 

o Draag een mondkapje bij het brengen en halen van je kleuter 

o Brengen en halen gebeurt aan de poort. Fietsen worden ook aan de 

omheining geplaatst 

o Ouders betreden de schoolgebouwen niet, tenzij je een afspraak hebt. Dan 

volgt er steeds een registratie 

o Blijf niet staan praten aan de poort en hou voldoende afstand.  

o Uiteraard mag je indien nodig vragen stellen aan de juf bij het afhalen 

o Er is een algemeen rookverbod aan de school 

o Alle kleuters dragen dagelijks hun fluovestje 

o Indien mogelijk laat je kind thuis ineten, namiddag rusten voor jongste 

kleuters 

o Train de zindelijkheid en zelfredzaamheid, dat geeft meer comfort voor je 

kind 

 

 MAXIMUMFACTUUR   

 

Maximumfactuur: € 40 per kind per schooljaar 

o Schoolreis 

o Culturele act in ‘t Schaliken 

o Allerlei andere extra Muros act. 

o Deze activiteiten mogen, ondanks COVID19, toch doorgaan, ook met een bus. 

o Maximumfactuur maakt busvervoer bijna onmogelijk 

Soms vragen we ouders om mee voor vervoer te zorgen. We hebben een bijkomende 

verzekering via de school voor de kinderen die je mee vervoert, enkel als het 

document, dat je dan krijgt van de juf, goed ingevuld is. 

o Studiebeurs: automatisch in groeipakket 

o Uitstappen worden meestal verrekend via de schoolrekening. Gelieve deze 

tijdig en correct te betalen.  

Alle info en planning vind je in de Weetjes en op de website www.ks-vorselaar.be 

Deze act zijn steeds onder voorbehoud en zowel de datum als het bedrag kunnen nog 

wijzigen. Planning wordt tijdig meegedeeld via een brief met toestemmingsstrookje. 

 

 

http://www.ks-vorselaar.be/
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DRANKBEDELING EN MIDDAGTOEZICHT  

 

o Na de speeltijd van de voormiddag en tijdens het middageten is er de 

mogelijkheid om te drinken. Omwille van organisatorische redenen is het 

meest aangewezen om een drankje te verbruiken van de school. U kiest 

samen met uw kind het gewenste drankje. Zo niet, drinkt je kind water 

van de kraan uit een drinkbus van thuis. 

o Wij vragen € 0.30 remgeld voor het middagtoezicht, een drankje kost 

       €0.45. 

o De prijzen van de drank zijn wettelijk vastgesteld als een school subsidie 

van het ministerie wil ontvangen voor melk. Ouders krijgen een attest van 

middagtoezicht indien zij gebruik maken van deze dienst. 

o Er is keuze uit water, melk en suikerarme chocomelk 

o Geen rietjes meer, we drinken uit bekers en zoveel ze willen 

o Het middagtoezicht gebeurt door middagmoeders via Wijkwerk of vrijwilligers 

o Heb je ook zin om af en toe als vrijwilliger te werken, geef dan je gegevens 

door aan de juf. Dan word je gecontacteerd als er bijvoorbeeld eens een 

middagmoeder met verlof is of zo. 

 

KLASVERDELING  

 

o De directie beslist in overleg met de leerkracht in welke leerlingengroep van 

een bepaald leerjaar een leerling wordt opgenomen. 

o Wij trachten onze klasgroepen zo evenwichtig mogelijk samen te 

stellen en dit steeds in overleg met de betrokken leerkrachten die 

het beste zicht hebben op de behoeften en het kennen en kunnen 

van de kleuters. 

o Het is aan de school om autonoom te beslissen op welke manier 

leeftijden verdeeld worden over klasgroepen en dit kan 

verschillend zijn per vestiging. We kiezen er ook bewust voor om 

nieuwe peuters eerst te laten instappen in de peuterklas en 

mogelijk in de loop van het schooljaar te laten doorschuiven naar 

een andere groep, of deze groep te splitsen. 
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OUDERCOMITE 

 

o Je kan lid worden van het oudercomité en zo actief deelnemen aan 

werkgroepen of gewoon mee komen helpen als er activiteiten doorgaan. 

o Ze hebben een facebookpagina Oudercomité Vorselaar 

o Vicky Janssens is onze voorzitter 

o Wat staat er gepland? 

▪ Wafelverkoop in november 

▪ Pizzaverkoop in december 

▪ Ontbijt aan huis op 7 februari 2021 

 

De opbrengst van deze activiteiten gaat integraal naar de kinderen. Afgelopen schooljaar 

kochten we nog nieuwe tafels en stoelen voor een kls en materiaal voor de speelplaats, 

nieuwe omranding van de zandbak in de Duizendpoot. 

Jullie steun is dus heel belangrijk voor ons. 

Alvast dank! 

 

 

 


