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WELKOM OP ONZE SCHOOL
Beste ouders,
Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te
doen voor het onderwijs van en de zorg voor uw kind.
Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te
begeleiden.
Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle
omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.
Deze schoolbrochure brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in
onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders
hebben. Uiteraard kunnen bepaalde dingen nu afwijken wegens de
maatregelen die wij treffen ten gevolge van covid 19 (vb. brengen
en halen van je kind gebeurt nu anders dan bij onze normale
werking. We houden ons aan de richtlijnen van de overheid, via
onze communicatiekanalen kan je steeds op de hoogte blijven van
de actuele situatie.
Het schoolreglement bevindt zich op onze website:
www.leefschooldewollewei.be
Een papieren versie is altijd te verkrijgen op eenvoudig verzoek.
Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding
van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u hen zal aanmoedigen om de
gemaakte afspraken na te leven.
We hopen goed met jullie te kunnen samenwerken en we danken jullie
voor het vertrouwen dat jullie in ons schoolteam stellen.

Welkom op Leefschool De Wollewei.

werking
leefgroep 1
Leefgroep 1:
De
Glimwormpje
s
De Wormpjes

A. ONTHAAL
●

De ouders brengen hun kleuter tot in de voorbewaking of tot in de kleuterblok (vanaf
8u25). Wie binnen komt, hangt zijn jas aan de kapstok, zet schoenen en boekentas
in zijn/haar kastje, doet pantoffels aan en gaat dan rustig aan tafel spelen of tekenen.
Enkel de Wormpjes: de peuters en kinderen van de eerste kleuterklas, mogen al in
de speelkamer spelen. Omdat wij graag onze kleuters persoonlijk verwelkomen en
het belangrijk vinden dat zij zich op hun gemak voelen, wordt er nog even rustig
gespeeld tot 8u45. Dan komen we in de kring bij het liedje. Mama's of papa's die
graag mee in de kring komen, zijn welkom. We vragen om niet te storen. Graag na
het ochtendliedje “met een lied” vertrekken. Zo kunnen wij een rustige kring
houden met onze kleuters.

●

De glimmertjes blijven in het salon met Astrid en Barbara. De wormpjes houden kring
in hun speelkamer bij Sofie.

●

Op donderdag is Barbara een hele dag bij de glimmertjes en is Astrid niet op school.
Op maandagvoormiddag komt Barbara helpen in de klas.

●

We zouden graag hebben dat iedereen op tijd komt. Als je toch te laat moest zijn,
wordt er kort afscheid genomen zonder te storen. Tijdens het kort onthaalmomentje
zitten de ouders en kleuters rustig in de zetel en volgen de leeuw (leider van de kring)
en begeleidsters.

B. KRINGEN
●

●
●
●

●

Op maandag doen we een leeuwenkring ( vertelkring), dan mag iedereen iets
vertellen. Wie op de leeuwenzetel zit, mag vragen stellen en het gesprek leiden. Na
de kring maken we een kort verslag dat in het kringboek komt. Hierin mag je als
ouder steeds eens komen piepen.
Op dinsdag is er kamelenkring: dit is een taalkring: een verhaal, prentenboek,
poppenkast, praatplaten….
Op woensdag is het projectkring of gevoelskring Dit jaar gaan wij het eerste en
tweede lesuur allemaal turnen in de sporthal. Wie dit kan mag meestappen tot aan de
sporthal.
Donderdag houden we pauwenkring. De kleuters mogen iets meebrengen, dit staat
steeds in het Wollebolleke. We willen wel vermelden dat wij niet verantwoordelijk zijn
voor hetgeen de kinderen meebrengen. Gelieve hiermee rekening te houden en geen
dure of waardevolle dingen mee te geven.
Vrijdag is er een muziekkring, dan zingen of dansen we of musiceren we met
instrumenten, soms dramatiseren we er op los.

C. KEUZEHOEKJES
●

●

Na de kring worden de keuzehoekjes aangeboden. Hierbij horen altijd één of
meerdere geleide activiteiten en een groot aantal speelhoeken. Wij maken gebruik
van een keuzebord, hierbij worden pictogrammen opgehangen met de aangeboden
activiteiten. De kleuters hangen hun symbooltje bij hun keuze. Als ze een activiteit
beu zijn, kunnen ze steeds wisselen. We vragen wel aan de oudsten om hun activiteit
af te maken. De kleinsten mogen vlinderen door de klas. Om kwart voor twaalf en om
half drie ruimen we op.
Alle kleuters moeten zich wel aan de afspraken en regels houden: met speelgoed van
de hoeken wordt enkel in die hoek gespeeld. Per hoek is er een maximum
aantal kinderen toegelaten,…..

D. TUSSENDOORTJES
Na de keuzehoekjes eten we fruit en spelen we buiten. Wie niet deelneemt
met de tussendoortjes van de leefgroep kan zelf iets meebrengen van thuis.
Gelieve er wel rekening mee te houden dat het ’s morgens een stuk
fruit/groente is en ’s middags een koekje. Hiervoor rekent het Oudercomité
10€ aan, dit wordt maandelijks cash meegegeven in het geldzakje.
Ook voor kookactiviteiten en bepaalde knutselactiviteiten zoals moederdagcadeau,
vaderdagcadeau… wordt het tussendoortjesgeld gebruikt.
Tijdens de speeltijd rapen we eitjes en geven we de fruitschillen aan de kippen.

E. VARIA
●

Verder worden er gedurende de dag ook gezamenlijke activiteiten gehouden,
vb.leergesprekken, musiceren, zingen, versjes, bewegingsopvoeding, natuurexploratie, poppenkast ,…..

●

Er is ook een takenbord in de klas. Deze taken worden regelmatig verwisseld, zodat
elk kind eens aan bod komt: de portier, boeken ophalen, de kalender, de
verschillende hoeken opruimen, brooddozen uitdelen, bekers ophalen, plantjes water
geven ,…. De wormpjes en de glimmertjes hebben elk hun eigen takenbord. Zo
kunnen we elk op hun niveau werken. Bij de Wormpjes zijn er per dag “helpertjes”
( = bevers ).

●

Ook wordt er aan voorbereiding gedaan naar de tweede leefgroep toe. Met de
oudste kleuters gaan we geregeld samen zitten en doen dan allerlei oefeningen en
spelletjes ter voorbereiding van lezen en rekenen.

●

We sluiten de dag af met ons afscheidsmoment in onze eigen kring. De
dagplanning wordt overlopen samen met de kleuters en de volgende dag wordt
bekeken: Wat hebben we vandaag gedaan? Wat gaan we morgen doen? De ouders
die al aanwezig zijn mogen erbij komen zitten.

●

Wij voorzien voor elke kleuter een leefboek (schetsboek). Het is de bedoeling dat zij
hier in tekenen voor het project, over het weekend, over allerlei dingen en dat wij er
een woordje uitleg bijschrijven. Zo hebben ze echt een naslagwerk over hun
kleuterjaren, en leren ze al tekenend verslag uitbrengen.

●

Maandelijks houden wij met de ganse school op vrijdagnamiddag een afsluitmoment
met alle kinderen van de school. Het forum begint om 15u. Ouders zijn steeds
welkom. De verschillende leefgroepen brengen dan een toneel, dans, lied,…. De data
vind je terug op de kalender.

F. TURNEN en ZWEMMEN
●

Wij turnen op woensdag en donderdag om de twee weken. Wij vragen om op die
dagen sportieve kledij aan te trekken, zodat we vrij kunnen bewegen. Graag een
turnzakje in de klas laten met turnpantoffels erin.

●

Donderdag om de twee weken gaan alle kleuters zwemmen. We starten op
donderdag 17 september. We zoeken steeds mama’s en papa’s die ons helpen met
het aan- en uitkleden. We spreken af om 11u aan het zwembad van Beveren.
De jongste kleuters gaan ook mee zwemmen, maar dit kan enkel als we voldoende
hulp hebben. Wie nog niet zindelijk is, kan mee met een zwempamper en een
begeleidende volwassene. Ook is het heel belangrijk dat de kinderen gemakkelijke
kleren aanhebben! Woensdag krijgen de kleuters een “z” op hun hand geschreven,
een geheugensteuntje voor de mama’s en papa’s dat het een zwemweek is. Graag
de kleuters een zwemzak meegeven, die ze zelf kunnen dragen, liefst niet met
touwtjes, dit is heel moeilijk voor kleuters, ze struikelen over de touwtjes en moeten
op- en afstappen op de bus.
Het zwemmen is een activiteit van onze klas, we verwachten dat alle kleuters
meedoen.

CONTRACTWERK
Onze kleuters van de derde kleuterklas krijgen ook contractwerk tijdens de
projecten. Dit zijn enkele opdrachtjes of taakjes die de kleuters in de loop van de
week verwacht worden te maken. We doen dit om bepaalde activiteiten zeker aan
bod te laten komen. Kleuters kiezen meestal vrij in de klas en via contractwerk maken
ze ook kennis met een ruim aanbod waar sommige kleuters niet echt spontaan voor
kiezen. Soms wordt het ook gebruikt om bepaalde dingen wat extra in te oefenen.
Wanneer deze zijn afgewerkt mogen de kleuters een gezichtje bij de activiteit
hangen: Vond je het leuk of niet ? De kleuters leren dus zelf een beetje plannen,
zelfstandig werken, iets afwerken, volhouden, evalueren, omgaan met uitdagingen.

PROJECT
We beginnen aan een project door ideeën te sprokkelen met de kleuters. Zij vertellen
in ons oor waarover zij willen leren. Dan wordt besproken wat haalbaar is en wat niet.
Wat niet haalbaar is, wordt opzij gelegd voor een andere keer.
Ook projecten die de voorbije drie jaar al eens aan bod zijn gekomen, worden opzij
gelegd. Zo wordt voorkomen dat sommige kleuters een project twee keer meemaken.
Dan volgt de stemming: de kleuters hangen een wasspeld aan de tekening van het
project dat zij verkiezen.
Het project waarvoor iedereen kiest wordt genomen. Dit vergt soms heel wat
onderhandelingen.
We bespreken wat we kunnen doen (handen),wat we kunnen leren( hoofd) ,en wat
we willen zijn ( hart) op het einde van het project. Ook het einddoel wordt besproken.
De activiteiten worden gepland en in het Wollebolleke wordt gevraagd suggesties te
geven voor activiteiten , adressen of nuttige tips.
Er wordt een projectplanning voor het project opgehangen aan het prikbord.
Achteraf blikken ze terug met een evaluatie. Wat hebben we gedaan vandaag? Is het
gelukt? Wat doen we morgen? Wat vond je leuk? Wat niet?,…..
In de sprokkelweken (als er nog niet echt een project is gekozen ) maken we een
uitstap naar Hof ter Saksen, om samen het bos te ontdekken. We nemen hiervoor de
lijnbus, voorzie zeker laarzen en een rugzakje dan. (wordt nog meegedeeld)

EVALUATIE
●

In november en juni houden wij een oudercontact, waarop iedereen wordt
uitgenodigd. We bespreken dan hoe het met je kleuter gaat in de klas. Aan de hand
van de ‘Stad van Axen’ worden de kleuters geëvalueerd op hun gedrag. Buiten deze
oudercontacten mag je ons ook steeds aanspreken.

●

In de klas is er ook een puzzelvolgsysteem: onze puzzels zijn opgedeeld in
moeilijkheidsgraden met kleurencodes . Elk kind hangt zijn figuurtje bij de juiste kleur.

●

Op het einde van elk project doen wij ook een evaluatie: wat vond je leuk aan het
project? Wat niet? Waarom niet?

GWP of KLEUTERKAMP
●

Tweejaarlijks gaan we met onze kleuters en de ouders die daar zin en tijd voor
hebben op driedaagse (GWP).

●

Dit is een leuke driedaagse die we helemaal inkleden in een thema.

●

Dit schooljaar gaat onze 3-daagse door op 1, 2 en 3 maart 2021. We trekken naar
Lokeren. We logeren daar in het kasteel van het Verloren Bos.

PRAKTISCHE TIPS EN AFSPRAKEN
●

Gelieve uw kleuter bij het begin van het schooljaar een pak vochtige doekjes en een
doosje zakdoeken mee te geven. Wij gebruiken zoveel mogelijk wasbare zakjes voor
de vuile broeken, gelieve die steeds terug te geven.

●

’s Morgens als we binnenkomen leggen de Wormpjes hun boterhamdoos en drinken
in de picknickmand, de Glimmertjes laten ze in hun boekentas.. Gelieve dus zeker de
naam van uw kind overal op te schrijven.

●

Gelieve uw kinderen gemakkelijke kleren aan te doen. Zij zijn doe-het-zelvers en
moeilijke knopen, riemen of schoenen hinderen hen in hun groei naar zelfstandigheid.
Ook willen we echt expliciet vragen om geen schoenen met veters aan te doen :
onze kleuters doen 3 keer per dag hun schoenen uit, en het is echt niet te doen om
dan telkens 34 paar veters te knopen....

●

Wij vragen aan elke kleuter om pantoffels mee te brengen, evenals regenlaarsjes
en graag ook een regenjas en zelfs een regenbroek mag. Een beetje regen houdt
ons niet tegen om buiten te spelen.
Deze kunnen op school blijven en worden bewaard in het persoonlijk kastje in onze
gang.

●

Een droog koekje als dessertje na onze boterhammen kan, maar snoep, chips en
chocoladekoeken laten we liever thuis. Wij hebben vaste eetmomenten in de klas,
dus gelieve dit te respecteren en niet te eten of te drinken in de klas met je kind. De
kleuters kunnen hun drinkbus op elk moment opvullen in de klas.

●

De kleuters mogen hun fiets meebrengen om op school te fietsen. Hou er rekening
mee dat deze niet echt achter slot en grendel staan.

●

Elke kleuter heeft een heen- en weerkaftje. Deze kaftjes worden in de klas bewaard.
De kaftjes worden enkel mee naar huis gegeven als er briefjes of betalingen zijn. Het
nodige geld of een invulbriefje kan er dan ingestoken worden en het kaftje wordt de
volgende dag terug meegegeven naar school. Bij het binnenkomen ’s morgens wordt

het kaftje afgegeven. Voor de Wormpjes staat er een rood bakje in de speelkamer
voor de kaftjes, bij de Glimmertjes een blauw op de kast.
●

Je bent tot niets verplicht als je kind jarig is, dit wordt steeds met een hele ceremonie
gevierd. We vragen wel, als je wil trakteren, om iets voor in de klas te geven. Dit kan
een cake zijn, of voor elke kleuter een lekkere koek ,een appel, fruitsatés, …
….Liever geen slagroom of iets dergelijks. Voor wie een klascadeau wil geven en zelf
géén idee heeft, hebben wij reeds een lijstje aangelegd, vraag het ons...

●

Als je kleuter een beetje verkouden is, kan hij best naar school komen, maar als hij
echt ziek is, hoort hij thuis te blijven, zodat hij de kans krijgt om te genezen, en de
andere kinderen niet besmet. Bij koorts blijven kleuters thuis.(ook als ze door
medicatie geen koorts meer zouden hebben)

●

Ook als kinderen luizen hebben moeten ze echt eerst behandeld worden voor ze
weer naar school kunnen komen. Gelieve dit ook steeds te melden.

●

Mama’s of papa’s die graag eens komen koken, knutselen, sporten ,…. Met de
kleuters zijn steeds welkom. We vragen wel om dit met ons vooraf te bespreken.

●

Je kan je aanmelden voor onze Whatsapp-groep van de kleuterouders, dan krijg je
een berichtje als er iets is. Gelieve niet op mededelingen te reageren en enkel de
whatsapp te gebruiken voor korte mededelingen, bv iets kwijt, vraag ivm zwemmen,
toonkring…

●

Kleuters mogen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naar school komen. Ze kunnen starten
op verschillende instapdata die zijn vastgelegd door de overheid. W zouden willen
vragen om je kleuter met regelmaat naar school te laten komen. Dit versterkt hun
welbevinden in de groep en de klaswerking. Kleuters van de derde kleuterklas zijn
dit jaar leerplichtig. De afwezigheden moeten gewettigd zoals in de lagere
school.

●

Wie dit echt wenst kan in de derde kleuterklas levensbeschouwelijke vakken
volgen samen met het lager, hiervoor kan u op eenvoudige vraag een document
bekomen op het secretariaat. Let wel op deze aanvraag moet gebeuren voor 8
september 2020.

●

Vergeet zeker niet de luikjes ‘Schoolafspraken’ en ‘Praktische info’ achteraan in
deze bundel te lezen, want deze zijn ook nog bestemd voor jullie kleuterouders!

werking
leefgroep 2
tot en met
leefgroep 4
Leefgroep 2:
De Bezige
Bijtjes

DAGINDELING

VOORMIDDAG
A. ONTHAAL
We starten elke morgen in onze zithoek voor een kort gezamenlijk onthaal waarbij we de
dagkalender en de weerkalender doen. Na de kalenders overlopen we de daglijn.
● kalender
We duiden de datum aan. De begrippen morgen, overmorgen, vandaag, gisteren,
eergisteren komen aan bod. We gaan ook na of het een speciale dag is vb. eerste
schooldag,… Vanaf leefgroep 4 hanteren we de Franse kalender.
● weerkalender
We bespreken welk weer het is. We kijken naar de lucht. We gaan na of er wind is of
er neerslag valt. We lezen de temperatuur af. We bespreken de seizoenen. Ook hier
vertellen we in leefgroep 4 over het weer in het Frans.
● daglijn
Op de daglijn duiden we met picto’s aan wat we die dag allemaal gaan doen.
Op maandag worden de nieuwe taken op het takenbord overlopen.
B. KRINGEN
1. kringdingen
Drie à vier dagen per week (afhankelijk van de planning per leefgroep) werken we met
kringdingen.
Gedurende het ganse schooljaar verwachten wij van de leerlingen dat ze minstens 4
kringdingen (korte spreekbeurtjes) afhankelijk van de leefgroep, voltooien. In het begin
van het schooljaar maken wij in overleg met de leerlingen een planning op. Zo wordt er
gekeken wie wanneer welk kringding brengt.
Deze kringdingen zijn:
● wereldreiziger – vertellen over een plaats in België, Europa en de wereld
● boekenwurm – vertellen over een boek dat je gelezen hebt ( bij de vlinders 2 x per
jaar)
● expert – vertellen over je talent of iets waar je in uitblinkt (niet bij de vlinders)
● natuurkenner – vertellen over iets uit de natuur
● grafiekgeek – een poll doen in de leefgroep (niet bij de vlinders)
● kunstkenner – vertellen over een kunstwerk

Om dit kringding goed te kunnen doen, krijgt iedere leerling een kringboekje. Dit is een
leidraad om te volgen.
Deze kringen starten na het onthaal en duren maximum tot 9u. Dit om de werktijd voor
taal en wiskunde niet in het gedrang te brengen.
Voor de kring start, kunnen de leerlingen intekenen. Op het kringbord hangen alle
kringdingen uit en kunnen de leerlingen hun naam noteren als ze die dag iets willen
brengen. Zo zit er meer variatie in de kringen, zetten wij in op spreekdurf en leren de
kinderen op een leuke manier iets meer bij over deze verschillende items.
Leerlingen die niet aan bod kwamen omdat de tijd op was, mogen de eerstvolgende keer
als eerste aan de beurt komen.
Deze kringen worden geleid door de leeuwen van de week. De ene leeuw is de kringleider
en de andere leeuw is de tijdsbewaker.

2. actua, vertellen en tonen
Naast de kringdingen kunnen de kinderen ook nog wel vertellen over hun weekend of iets
dat ze beleefd hebben, iets tonen of iets rond actua brengen. Dit kunnen ze nog 1x per
maand.
Hiervoor hebben we een maandoverzicht waarop genoteerd wordt wie wat heeft
gebracht.
We werken met dit systeem om te vermijden dat steeds dezelfde kinderen iets vertellen
of dat elke dag iets getoond wordt.
Actua, vertellen en tonen komen steeds na de kringdingen aan bod. Lukt dit niet meer
omwille van de tijd dan kan dit op het eerstvolgende moment.
Wie iets wil tonen ivm project. Dit kan steeds in de namiddag wanneer het projectwerk is.

3. axenkring
Op vrijdag is het gevoelskring. Bij de bijtjes wordt er na de gevoelskring ook nog tijd
gemaakt voor de pluimpjes van de week en bij de sprinkhanen is er dan de bever van de
week. Bij de vlinders delen ze aan elkaar een pluim-pen uit als compliment.

4. filosofeerkring
Af en toe is er een filosofeerkring. Dit is afhankelijk van het project, of van een gepast
moment (Valentijn ivm liefde, Wolleween ivm angst,….).

C. WERKTIJD TAAL EN WISKUNDE
Na het onthaal en de kringen starten we dan met de werktijd voor taal en wiskunde.
Hierover verder meer uitleg.
Na de werktijd wordt de agenda ingevuld.
D. LEESKWARTIER
Op maandag, dinsdag, donderdag (bij de niet zwemmers) en vrijdag wordt er net voor het
eten een kwartiertje gelezen. Er wordt ingezet op technisch lezen (vooral bij de jongere
lezers) maar ook op leesplezier.
Eén keer op de maand gaan we naar de bib. De kinderen kiezen dan een boek dat ze zullen
lezen tijdens dit leeskwartier.

E. FRANSE KRING
Bij de bijtjes en het derde leerjaar is er dan ook de Franse kring. Deze gaat 2 wekelijks
door op donderdag net voor het leeskwartier als het geen zwemmen is. Zie verder voor
meer info.
F. FRANSE LES
Vanaf het vierde leerjaar krijgen de lln. ’s morgens Frans. Zie verder voor meer info.

NAMIDDAG
In de namiddag wordt er aan ons project gewerkt.
In deze projecten heb je: opzoekwerk, leergesprekken, knutselen, muziek, versjes, film,
uitstappen ivm het project,…
Info project zie verder.

WERKTIJD
Vanaf 9u starten we met de werktijd voor wiskunde en taal. De kinderen hebben een
werkmap met daarin hun dagplanning.
We werken volgens het drie-sporen beleid. Dit om nog beter te kunnen differentiëren te
begeleiden en op maat te kunnen inoefenen. Vandaar dat we in elke leefgroep drie groepen
voorzien met daaraan gekoppeld een planningsblad.

Deze kinderen werken het basispakket af al dan niet met pré-instructie.

Deze kinderen werken het basispakket af en de uitbreidingsoefeningen.

Deze kinderen volgen een eigen traject.

voorbeeld van een planningsblad:

Op het planningsblad worden in de kader bovenaan alle lessen voor die week genoteerd. In
het kader worden de lessen per dag ingeroosterd. Zo weten de leerlingen wat ze die dag
moeten doen. Wanneer ze die dag dan iets afgewerkt hebben, mogen ze dit fluoriseren.
Vanaf leefgroep vier geven we de kinderen de mogelijkheid de lessen zelf te plannen.
Voor wiskunde werken we tot en met het vierde leerjaar met ijsbergrekenen. In de 3 de graad
wordt dit schooljaar nog met eigen materiaal voor wiskunde gewerkt. Voor taal gebruiken
we in het eerste leerjaar ‘Veilig leren lezen’ en voor spelling taalkanjers. Vanaf het tweede
leerjaar gebruiken we zowel voor taal als spelling taalkanjers.
De leerstof wordt gegroepeerd in blokken of bundels. Nieuwe leerstof wordt al dan niet
aangebracht adhv instructies. Daarnaast verwerken of oefenen de leerlingen de leerstof
zelfstandig in of adhv stappenplannen of wijzers. Voor wiskunde zijn er tevens veel doe- of
handelmomenten.
Na elk pakket is er een evaluatiemoment (alleen 1-tje) voorzien al dan niet gevolgd door
remediëring of verdieping.
Na de remediëring voorzien we een nieuw evaluatiemoment (alleen 2-tje) maar dit enkel
voor wiskunde en spelling. Voor taal dus niet. De sprongen die de kinderen hierin maken,
volgen we op doorheen het dagelijks werk.
Uiteraard remediëren wij in de voorafgaande weken, indien wij merken dat iets niet lukt.
Ook na het tweede evaluatiemoment blijven wij remediëren indien nodig.
In de vierde leefgroep wordt er af en toe ook gewerkt met zelfcorrectie adhv
correctiebundels.

PROJECT
We beginnen aan een project door ideeën te sprokkelen. Deze ideeën worden in de
sprokkeldoos gestopt. We vragen aan de kinderen om niet te vertellen wat ze hebben
voorgesteld, dus om in de uil te gaan staan. Dit om te vermijden dat kinderen kiezen voor
het project voorgesteld door het vriendje in plaats van zelf een keuze te maken volgens
onderwerp. Het onderwerp van het project wordt gekoppeld aan een einddoel.
Alle ideeën worden naar voren gebracht en besproken volgens wat haalbaar is en wat niet.
De onderwerpen die dan overblijven worden besproken. We kijken samen wat we allemaal
kunnen doen, leren,…. en proberen zo tot één project met een vooropgesteld einddoel te
komen. Gewoonlijk wordt er gestemd!
Het gekozen project wordt dan opnieuw besproken.
● Wat moeten we allemaal doen om het einddoel van dit project te bereiken?
● Wat moeten we allemaal leren om het einddoel van dit project te bereiken?
● Wat kunnen we eventueel veranderen aan ons gedrag?

De activiteiten worden gepland!
Daarna wordt het project gestart. We zoeken allerlei zaken op. We knutselen. We leren een
liedje of versje. We kijken naar een documentaire, enz… Er wordt verwacht dat de leerlingen
boeken meebrengen uit de bibliotheek of van thuis. Probeer wel rekening te houden met
het niveau van onze kinderen.
In het Wollebolleke wordt aan iedereen meegedeeld welk project de leefgroep gekozen
heeft. Zo kan iedereen suggesties geven voor activiteiten, adressen, nuttige tips,...
Ouders zijn in de namiddag altijd welkom om te komen helpen (in de groep!) tijdens het
project. Het gaat dan echter niet alleen om jouw kind!
Ook worden zij uitgenodigd om mee te gaan tijdens de uitstappen of andere activiteiten!

FRANSE KRING

Bij de bijtjes en in het derde leerjaar wordt er initiatie Frans gegeven. Dit doen we met
Pistache en Vanille. We leren al een aantal woordjes Frans aan de hand van spelletjes,
doe-opdrachten,….

FRANS

Vanaf het vierde leerjaar starten wij met Franse lesjes. Wij werken hiervoor met
Quartier Etoile. Wekelijks worden er 2 lestijden voorzien. De planning kan je opvolgen via
het aparte agendablad, hierop wordt ook het huiswerk en de toetsen vermeld. De
kinderen kunnen thuis online oefenen via www.quartieretoile.be. De toetsen van Frans
houden we bij in een apart mapje, de leerlingen van het zesde leerjaar verbeteren hun
toetsen met een groene balpen.

VARIA
A. AGENDA
We gebruiken het agenda niet enkel voor de werktijd maar ook om mededelingen,
weetjes, evaluaties,… in te schrijven. Tevens wordt het huiswerk hier ook opgenomen.

Aan de hand van de smileys evalueren we de werktijd.
Indien er in de namiddag zich minder aangename dingen voordeden, zullen wij dit
schriftelijk nog melden.
We vragen om dagelijks het agenda na te kijken en te ondertekenen.
Achteraan in de agenda voorzien wij een plastic enveloppe waarin het huiswerk, facturen,
tussendoortjeszakjes,…. worden gestopt en waar de ouders eveneens dingen die ze aan
ons willen bezorgen kunnen insteken. Mogen wij vragen om elke dag deze map te
controleren en leeg te maken indien nodig.
B. HUISWERK
Wanneer er huiswerk wordt meegegeven is dit om leerstof extra in te oefenen of om te
automatiseren (oefenen dictee, tafels, lezen, ….).
Voor taal hebben wij een online platform ‘SCOODLE PLAY’ waar de leerlingen extra
kunnen oefenen. Het kan ook dat werk dat niet werd afgewerkt binnen de werktijd mee
naar huis gaat. Vanaf het 4de leerjaar worden bundels meegegeven zodat de kinderen de
alleen 1-tjes kunnen voorbereiden.

C. TUSSENDOORTJES
Uw kind kan bij ons meedoen met de tussendoortjes. Vanaf dit schooljaar vragen we om
zelf een drinkfles (met naam) met water te voorzien. Deze kan altijd bijgevuld worden. In
de voormiddag krijgen zij fruit en in de namiddag krijgen zij een gezonde koek.
Hiervoor geven wij maandelijks een geldzakje mee. Zie ook in het agenda. Mogen wij
vragen om per leefgroep en om gepast te betalen (maar liefst geen muntjes van 1, 2 of 5
eurocent).
D. RAPPORTEN
Er zijn 4 rapporten voorzien, zie kalender. Twee maal zit er in het rapport een evaluatie
van de sociale vaardigheden aan de hand van de stad van Axen. Wij houden 2x per jaar
een oudercontact. We voorzien tevens een extra oudercontact op vraag van de
leerkracht.
E. MAALTIJDEN
We eten onze boterhammen in de leefgroep. Wij opteren voor brooddozen en
drinkbussen, voorzien van naam. Het eigen afval (brikjes, verpakkingen,…) gaat terug mee
naar huis.
F. SPEELTIJDEN
De lessen starten om 8u40. Wij willen graag stipt kunnen starten, vandaar dat we
voortaan zullen bellen om 8u35.
Na elke speeltijd komen de kinderen dan naar binnen, wassen hun handen, doen hun
pantoffels aan en gaan naar de leefgroep.
Op het einde van elke speeltijd wordt er verwacht dat alles opgeruimd is.
G. JARIGEN
Als we een jarige hebben dan maken wij ook tijd om de jarige te vieren.
Een traktatie is niet verplicht. We vragen wel om de traktatie gezond te houden en snoep
te vermijden. Omwille van de Corona verzoeken we om elke traktatie apart te verpakken.

ONZE
SCHOOLAFSPRAKEN

OP DE SPEELPLAATS
● Kleuters
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kleuters spelen altijd vooraan.
Kleuters gaan niet voorbij de rode band aan de dieren en gaan niet voorbij de
paaltjes in de zandbak.
Zandbakgerief en buitenspeelgoed worden enkel uitgehaald door de
begeleiders.
Tijdens de speeltijd spelen we niet in de modderkeuken.
Enkel de Glimmertjes (oudsten) mogen op het groene net van het klimrek.
Wij spelen rond onze klas (tot aan de hut), behalve in de laatste speeltijd, dan
spelen we enkel voor de klas.
Je mag met kleine stokjes spelen, maar niet als wapens.
We spelen rond onze klas (tot aan de hut), behalve in de laatste speeltijd dan
spelen we enkel voor de klas.
Enkel de glimmertjes mogen op het groene net van het klimrek.
We mogen achter de haag tot aan de berg spelen.

● Kleuters en lager
afspraken wieltjes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

We fietsen en steppen op het fietsparcours en volgen de richting van de pijlen.
Skaten, waveboarden,….. in de daarvoor voorziene zone. (enkel lager)
Heb je een fiets van thuis mee, dan moeten de andere kindjes eerst
toestemming vragen alvorens ze er mee mogen fietsen.
Er wordt niet gefietst in de laatste speeltijd.
We dragen zorg voor alle fietsen en rollend materiaal.
Al het rollend materiaal wordt netjes opgeruimd na gebruik en terug op zijn
plaats gezet.
We mogen fietsen tijdens de eerste kleine speeltijd in de voormiddag en tijdens
de grote speeltijd ’s middags.
Lagere schoolkinderen fietsen niet op een kleuterfiets, maar voor het 1 ste
leerjaar wordt een uitzondering gemaakt.

schommel
▪
▪
▪

Maximum 4 kleuters of 3 grote kinderen op de schommel.
Je wisselt regelmatig zodat iedereen de kans krijgt om te schommelen.
Niet te hoog schommelen.

in de zandbak
▪
▪
▪
▪

Je houdt je schoenen aan.
We gooien niet met zand.
Het zandbakgerief wordt telkens opgeruimd en in de grote bak gelegd.
We hebben respect voor elkaars zandbouwsels.

de opruim

▪

Na de middagspeeltijd ruimen we alles netjes op bij het eerste belsignaal.

● lager
afspraken kampen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Er mogen stokken gebruikt worden om kampen mee te bouwen.
Stokken zijn geen bezit.
Er mag enkel los liggend natuurlijk materiaal gebruikt worden in de kampen.
We brengen niets mee van thuis en gebruiken ook niets van het blote
voetenpad.
Elke groep mag 1 kamp hebben.
We respecteren elkaars kamp. Dus we vallen elkaar niet aan en nemen niets
weg uit elkaars kamp.
Iedereen binnen het kamp is gelijkwaardig.
We bouwen geen kampen over de draad.

spelen achteraan
▪
▪
▪

de bomen dienen om de schaduw op te zoeken
voetballen en basketten of andere balsporten binnen de afgebakende lijnen
we spelen niet aan de vuilbakken (ingang van de keuken)

IN DE LAGERE SCHOOL
● de gang
▪
▪
▪
▪

We stappen in de gang.
De boekentassen staan netjes op een rij.
Jassen en tassen en ….. hangen aan de kapstok.
We gaan zo snel mogelijk naar buiten om daar te spelen.

● Afspraken speelzaal
▪
▪
▪
▪

De boekentassen staan netjes op een rij.
Bij mooi weer speelt iedereen buiten.
Bij regenweer wordt rustig gespeeld in de speelzaal: kinderen mogen tekenen,
met de sjoelbak spelen, een gezelschapsspel doen,…
Er wordt niet met de bal gespeeld in de speelzaal.

● Afspraken toiletten
▪
▪
▪

Jongens gaan naar het jongenstoilet, meisjes naar het meisjestoilet.
Er wordt niet gespeeld in de toiletten.
Er wordt niet geknoeid met toiletpapier.

● Afspraken eten
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wij zorgen voor gezonde dranken
Wij houden het rustig tijdens het eten.
Wij gaan pas buiten spelen als iemand dit komt zeggen.
Wij ruimen ons afval op.
Wij blijven op onze plaats zitten.
Als wij buiten eten, eten wij vooraan.
Wij kuisen de tafel af.

FORUM
▪
▪
▪

Wij blijven rustig in het vak van onze leefgroep zitten en kijken stil naar wat er op
het podium gebracht wordt.
Als onze leefgroep aan de beurt is, gaan we rustig op het podium en na ons
optreden gaan we terug rustig in ons vak zitten.
We blijven van het podium.

OPVANG
Alle afspraken die we hierboven hebben opgesomd gelden ook
tijdens de opvang.
▪
▪

Indien er twee toezichters zijn mag er achteraan gespeeld worden, maar niet in de
kampen en niet fietsen.
Bij één toezichter wordt er alleen vooraan gespeeld. Er wordt niet gefietst.

FEESTEN OP SCHOOL
Alle afspraken die we hierboven hebben opgesomd gelden ook
tijdens de feesten die op school doorgaan.

Praktische
info

ADRESGEGEVENS

Leefschool De Wollewei
Zandstraat 26B
9120 Haasdonk
Tel.: 03/775.88.34
Tel.: directie 0476/326 915
e-mail: directie@leefschooldewollewei.be
secretariaat@leefschooldewollewei.be
team@leefschooldewollewei.be

website: www.leefschooldewollewei.be

ONS SCHOOLTEAM

Ons schoolteam bestaat uit:
DIRECTIE
Directeur

Mariet Serrien

BELEIDS- EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL
Administratief medewerker

Lindy Van Buynder

Zorgleerkracht

Jessie D’Hooge

ICT-coördinators

William Collier en Romina Vandenborne

KLEUTERS
Leefgroep 1 – DE GLIMWORMPJES

Sofie Van Goethem
Astrid De Pesseroey
Barbara Verdood

LAGERE AFDELING
Leefgroep 2 – DE BEZIGE BIJTJES

Twiggy Serverius en Laura Palet

Leefgroep 3 – DE SNELLE SPRINKHANEN

Melissa Van Der Meiren en Mee Hwa Duerinck

Leefgroep 4 – DE VLIJTIGE VLINDERS

Linn De Vleeschauwer en Oona De Decker

BIJZONDERE LEERMEESTERS
Leermeester Rooms-Katholieke godsdienst

Filip Schaeverbeke

Leermeester niet-confessionele zedenleer

Céline Van Namen

Leermeester Islamitische godsdienst

Fatima Ibrahimi en Nele Godts

Leermeester lichamelijke opvoeding

Barbara Verdood

DIENSTPERSONEEL
Keuken en onderhoud

Ilse Uyttendaele, Dirk Verhelst

Middagtoezichten

Ilse Uyttedaele

Voor- en naschoolse opvang

Lindy Van Buynder en Patrick Serrien

HET OUDERCOMITÉ
Alle ouders die zich vrijwillig kandidaat stellen, kunnen lid worden van de
oudervereniging.
Het bestuur wordt tijdens een eerste gezamenlijke vergadering waarop iedereen
aanwezig kan zijn, samengesteld. Iedereen kan zich kandidaat stellen.
Er wordt vier keer per jaar samengekomen.
Op de vergadering zijn ouders uitgenodigd en ook telkens minstens 2
afgevaardigden van het leerkrachtenteam en de directeur.
Eerst worden

de algemene punten besproken waarna er opgesplitst wordt naar

werkgroepen.

ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN
Aanvang en einde van de lessen.
● Voormiddag: van 8u40 tot 12u15
(speeltijd van 10u20 tot
10u35)
We bellen reeds om 8u35 zodat we stipt om 8u40 kunnen
starten.
● Namiddag: van 13u40 tot 15u30
(speeltijd van 14u30 tot
14u40)
● ‘s Woensdags is er les tot 12u15.
Probeer steeds op tijd te komen want wie te laat is, mist een deel van de
activiteit en dat vinden wij jammer.
Gelieve niet te vergeten om jullie trouwe viervoeter in de wagen te laten
bij het afhalen van de kinderen.

VOOR-EN NASCHOOLSE OPVANG
Er is op school betaalde voor- en naschoolse opvang, ‘s morgens vanaf 7u30 en
’s avonds tot 18u00. ’s Woensdags is er ook opvang tot 14u00.
De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de
verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie.
Opvang voor en na schooltijd: 1,10 € per begonnen half uur.
Deze bedragen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar. De
ouders zullen hiervoor in het voorjaar 2021 een fiscaal attest ontvangen van de
school.
Het onbetaalde toezicht op de speelplaats start vanaf 8u25. Het betaalde
toezicht start vanaf 15u45 en op woensdag vanaf 12u30.
De kinderen die naar de opvang moeten, blijven even in de klas wachten. De
begeleider noteert dan wie er in de opvang is en brengt de kinderen naar de
opvang.
Vanaf 16u sluit de schoolpoort en zal er aangebeld moeten worden als je jouw
kind wilt ophalen.
Wie op woensdag langer opvang nodig heeft, die kan ook dit schooljaar terecht
bij Kinderclub 't Boelleke Haasdonk. De woensdagnamiddagopvang vindt
plaats in GBS De Zeppelin. Leerlingen van onze school worden door een
begeleider van kinderclub ’t Boelleke opgehaald op school en kunnen
aansluiten bij de opvang die doorgaat in GBS De Zeppelin. Op voorhand uw
kind inschrijven is nodig, op voorhand een plaatsje reserveren is niet nodig.
Ook voor vakantieopvang kan men terecht bij Kinderclub ‘t Boelleke.
De vakantieopvang wordt afwisselend georganiseerd op 1 van de Haasdonkse
scholen. Alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn hier welkom. Waar welke
opvang zal doorgaan wordt tijdig gecommuniceerd via Vakantietoppers en de
website van ’t Boelleke. Op voorhand inschrijven en reserveren is nodig.
Inschrijven kan via mail of via het aanvraagformulier dat u terugvindt op de
website.
Meer info: Kinderclub ’t Boelleke Haasdonk
Verantwoordelijke: Ann Rombaut
T 0467 02 62 39 of T 0473 66 29 26 (verantwoordelijke)

E tboelleke.haasdonk@d-care.be
www.tboelleke.be

TUSSENDOORTJES
We hebben in elke leefgroep 2 tussendoormomentjes per dag en dit
meestal voor de speeltijd. Afhankelijk van de activiteit kan dit al eens
gewisseld worden.
In de voormiddag eten we een stuk fruit/groente en in de namiddag
eten we een koekje. Op dit moment sporen we de kinderen ook aan
om zeker te drinken.
We vragen dan ook dat alle kinderen een drinkbus gevuld met water
meebrengen. Deze drinkbus kan steeds bijgevuld worden overdag.
De tussendoortjes (fruit/groente en koekje) worden voorzien door het
oudercomité.
Wie niet deelneemt met de tussendoortjes van de leefgroep kan zelf
iets meebrengen van thuis. Gelieve er wel rekening mee te houden
dat het ’s morgens een stuk fruit/groente is en ’s middags een koekje.
Ook voor kookactiviteiten en bepaalde knutselactiviteiten zoals
moederdagcadeau, vaderdagcadeau… wordt het tussendoortjesgeld
gebruikt.

BIJDRAGEREGELING
.

In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor
kosten die nodig zijn om ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te
behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in
bruikleen. Ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen beschadigd
of raken ze zoek, dan worden ze op uw kosten vervangen.
Lijst met materialen

Voorbeelden

Bewegingsmateriaal

ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…

Constructiemateriaal

karton, hout, hechtingen, gereedschap,
katrollen, tandwielen, bouwdozen,…

Handboeken, schriften, werkboeken en –
blaadjes, fotokopieën, software
ICT- materiaal

computers inclusief internet, tv, radio,
telefoon,…

Informatiebronnen

(verklarend) woordenboek, (kinder-)krant,
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cdrom, dvd, klank- en beeldmateriaal,…

Kinderliteratuur

prentenboeken, (voor)leesboeken,
kinderromans, poëzie, strips,...

Knutselmateriaal

lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal,
denkspellen, materiaal voor sociaal-emotionele
ontwikkeling,…

Meetmateriaal

lat, gradenboog, geodriehoek, tekendriehoek,
klok (analoog en digitaal), thermometer,
weegschaal,…

Multimediamateriaal

audiovisuele toestellen, fototoestel, dvdspeler,…

Muziekinstrumenten

trommels, fluiten,…

Planningsmateriaal

schoolagenda, kalender, dagindeling,...

Schrijfgerief

potlood, pen,…

Tekengerief

stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…

Atlas - globe - kaarten - kompas - passer tweetalige alfabetische woordenlijst
zakrekenmachine

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten
waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te
vragen.
● De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen
en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan
tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten
tijdens de onderwijstijd,…).
Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een
bijdrage vragen van 45 euro voor de kleuters en 90 euro in het lager
onderwijs.
● De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van
meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals
bos-, zee-, boerderij-, plattelandsklassen, …
Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders
geen bijdrage meer vragen en in de lagere school nog slechts 445 euro voor
de volledige duur van het lager onderwijs. Het bedrag voor de GWP wordt
opgesplitst in 4 delen. We factureren in december, januari, februari en maart.
● De diensten die de school vrijblijvend aanbiedt, alsook een raming van de
kostprijs ervan. We denken hierbij aan toezicht, drankjes, leerlingenvervoer,
activiteiten op woensdagnamiddag, …
De kostprijs die de school hiervoor aanrekent, moet in verhouding staan tot
de geleverde prestaties.

Verplichte uitgaven die buiten de maximumfactuur vallen zowel voor kleuter
als lager:
Het middagtoezicht voor het eerste en tweede kind van een gezin:
● 1ste semester (sept. tot eind dec.) = €10,00 per kind, dit wordt
aangerekend in november
● 2de semester (jan. tot eind juni) = €15,00 per kind, dit wordt
aangerekend in maart
Vanaf het derde kind van een gezin is het middagtoezicht gratis.
Deze bedragen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar. De
ouders zullen hiervoor in het voorjaar 2020 een fiscaal attest ontvangen van de
school.
In onze school werken we met het betalingssysteem van overschrijvingen.
Wij vragen de vermelde bedragen vooraf te betalen.
● Kleuters € 45,00 per jaar: eind september €25,00
eind februari € 20
● Lager € 90,00 per jaar:

eind september €30,00
eind december €30,00
eind maart €30,00

Voor elke activiteit (uitstap, toneelvoorstelling, sportactiviteit e.d.) komt er een
vermelding via onze nieuwsbrief (Wollebolleke) waarin ook de juiste tarieven
vermeld zijn. Dit tarief omvat steeds alle onkosten en werd zo berekend dat de
school geen verlies, maar ook geen winst maakt. Het tarief van deze
activiteiten valt binnen de maximumfactuur en zal periodiek verrekend worden
met het reeds vooraf gestorte bedrag.
Gezinnen met meerdere kinderen kunnen deze bedragen, in samenspraak met
de directie, gespreid over verschillende maanden storten. Bij verhuis of op het
einde van het schooljaar zal de eindafrekening opgemaakt worden. Indien er
nog een restbedrag zou zijn, wordt dit door de school in juli of augustus (of, bij
verhuis, binnen de maand na het verlaten van de school) teruggestort op de
rekening van de ouders.
Bij niet-betaling van de schoolrekeningen zullen de ouders via een brief worden
herinnerd aan de noodzakelijke verplichting. Indien ook aan deze oproep geen
gevolg wordt gegeven, zullen de ouders worden uitgenodigd bij de directie om

samen, discreet, te zoeken naar mogelijke oplossingen (afbetalingsplan,
schuldbemiddeling,…). Indien er na 3 maand nog steeds geen betaling gebeurd
is, wordt dit doorgegeven aan een deurwaarder. De bijhorende kosten worden
aangerekend.

Hier zorg ik als ouder zelf voor:
Basisuitrusting vrij aan te kopen: boekentas, zwempak in zwemzak, badmuts,
turnpantoffels, turnshort.

VAKANTIEREGELING
De lessen hervatten op dinsdag 1 september 2020.
Herfstvakantie: maandag 2 november 2020 t/m zondag 8 november 2020.
Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021.
Krokusvakantie: maandag 15 februari 2021 t/m zondag 21 februari 2021.
Paasvakantie: maandag 5 april 2021 t/m maandag 18 april 2021.
Dag van de arbeid: (zaterdag) 1 mei 2021
Hemelvaartvakantie: donderdag 13 mei 2021 t/m zondag 16 mei 2021.
Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021.
Facultatieve verlofdagen: maandag 5 oktober 2020, woensdag 17 maart 2021,
woensdag 12 mei 2021
Pedagogische studiedagen: maandag 23 november 2020
vrijdag 29 januari 2021
Zomervakantie: donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021
De lessen hervatten op woensdag 1 september 2021 (schooljaar 2021-2022).

ONS COMMUNICATIEKANAAL ‘GIMME’
Voorlopig communiceren we nog via ons communicatiekanaal ‘GIMME’. Het is wel de
bedoeling om in de loop van het schooljaar over te schakelen op smartschool. Wij
zullen jullie tijdig op de hoogte brengen wanneer en hoe dit zal verlopen. Wordt
vervolgd.

Nieuwe volgers
Wij hebben een manier gevonden om u als ouder sneller en nauwkeuriger op
de hoogte te houden van zaken die belangrijk zijn voor u en uw kind. Die
manier vonden we in het systeem “gimme”.
“gimme” is een flexibel systeem waarmee we u berichten kunnen sturen.
Het voordeel ervan is dat u enkel berichten krijgt die met de leefgroep van uw
kind te maken hebben. Via e-mail krijgt u een melding dat er een bericht
aanwezig is in de leefgroepfolder van uw kind.
“gimme” laat ons ook toe om online antwoordstrookjes, beelden en zelfs hele
fotoalbums (bv. van een uitstap) aan onze berichten te hangen.
Bovendien is “gimme” ook een milieuvriendelijke oplossing.
Voortaan zult u van ons alleen e-mails krijgen via het “gimme”-platform.
Om “gimme” te kunnen gebruiken, vragen wij u om u aan te melden met uw emailadres(sen).
Mogen wij u vragen om volgend stappenplan te volgen:
Stap 1: Surf naar de volgende webpagina: www.gimme.eu en je krijgt dit te
zien.
Stap 2: Vul dan je mailadres in en klik op ‘stuur activatiemail’. Ouders die nieuw
zijn zullen de vraag krijgen om zich te registreren. Maar dat is ook met een emailadres.

Stap 3: Nadat je het registratieproces hebt doorgelopen kom je op je gimme
prikbord. Omdat je nieuw bent zal je prikbord leeg zijn.
Je zal de melding zien staan "Je volgt nog geen kanalen, daarom is het hier zo
leeg."
Klik op de knop "Kaart openen”.
Je krijgt een landkaart te zien. Wanneer je geolocatie is ingeschakeld zal de
kaart automatisch inzoomen naar de plek waar jij je op dat moment bevindt
(voorwaarde is wel dat je geolocatie aanstaat).

Klik op het pinnetje van de organisatie die je wil volgen.
Er schuift nu een paneel over het scherm met de details over de organisatie. Als
dit de organisatie is die je wil volgen, klik dan op "volg deze organisatie".
Stap 4: Kies het juiste kanaal. Je ziet nu de kanalen van de organisatie
verschijnen. Vink de kanalen aan die je wil volgen.
Telkens je een kanaal aanvinkt, zal je het kanaal zien verschijnen in het linker
zijpaneel.
Stap 5: Klik op klaar. Proficiat! Je “gimme”-prikbord is klaar en je volgt nu enkel
de gevraagde klas(sen) van je kind(eren).
Tip: indien u meerdere kinderen heeft in onze school kan u deze kanalen
groeperen in een kanalengroep.
Hierbij vindt u een link naar de gebruikshandleiding voor voorgaande stappen
of om meer uitleg te krijgen. http://help.gimme.eu
Ouders wiens kind verandert van leefgroep dienen wel het juiste kanaal aan te
duiden dat ze willen volgen.
Tot binnenkort (op het juiste kanaal)!

SMARTPHONE OF GSM CONTRACT
OP SCHOOL

Voor kinderen die hun GSM of smartphone naar school willen meebrengen, vragen wij dat er
door de ouders en de leerling een contractje wordt ondertekend. Dit om het gebruik van de
gsm of smartphone op school te regelen. Dit contract vindt u achteraan.

Indien u na het lezen van deze bundel toch nog vragen heeft,
kunt u daar steeds mee bij ons terecht.

Het Wolleweiteam

OFFICIEEL
SMARTPHONE OF GSM CONTRACT
OP SCHOOL
Begindatum contract: ..............................................

Ik, ............................................................,
aanvaard bij deze de volle verantwoordelijkheid voor mijn smartphone of gsm.
Ik beloof plechtig dat ik er keigoed zorg voor zal dragen.
Verder ga ik ook akkoord met de volgende afspraken:

1. Wanneer ik mijn gsm/smartphone meebreng (bv om veilig te fietsen van en naar de school)
overhandig ik deze aan een van mijn begeleiders, zodat deze in het gsm/smartphone doosje
kan bewaard worden. Bij het verlaten van de school vraag ik zelf mijn smartphone of gsm
terug aan de leerkracht.
2. Ik gebruik mijn gsm of smartphone niet op het schoolterrein (om foto’s, filmpjes,…. te maken
of te bekijken) tenzij ik hiervoor toestemming van begeleiders heb gekregen.

3. Wanneer ik mijn smartphone of gsm meebreng naar school doe ik dit op eigen
verantwoordelijkheid. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of
diefstal.
4. Wanneer ik mij niet aan deze afspraken houd, dan kan ik mijn smartphone of gsm niet meer
meebrengen naar school, voor een afgesproken periode.
handtekeningen
leerling

ouder

school

