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Beste ouders


‘Het jaar van de ooievaar’ hebben we schooljaar 2019-
2020 ondertussen gedoopt. Er zijn heel wat personeel-
sleden zwanger, wat natuurlijk heuglijk nieuws is! Een 
echte babyboom, die natuurlijk wel wat te verwachten 
viel. We zijn heel erg blij voor al die (toekomstige) 
mama’s, niets is mooier dan het wonder van ‘leven te 
geven en krijgen’. Fantastisch. 


Voor de schoolorganisatie wordt het echter puzzelen, 
momenteel vooral in de lagere school. Het groter wor-
dende leerkrachtentekort zorgt daarbij voor extra 
stress. Ik drukte in het verleden reeds mijn bezorgdheid 
daaromtrent uit, nu stelt dit probleem zich wel heel erg 
acuut.  
Jammer genoeg is het quasi onmogelijk geworden om 
nog leerkrachten lager onderwijs te vinden, en zelfs 
kleuterleidsters zijn altijd maar dunner gezaaid. 


Het leerkrachtenplatform zou hier soelaas moeten 
bieden. Helaas zijn al die personeelsleden (zo’n één 
leerkracht per school van onze scholengemeenschap) 
al allemaal vervangingen aan het doen. En het ziet er 
niet naar uit dat daar direct verandering in zal komen. 


Gevolg is dat bepaalde klassen gedurende een korte of 
langere periode zonder leerkracht kunnen komen te 
zitten. Meestal wordt dan de zorgleerkracht in-
geschakeld om de vervanging te doen. Zo valt echter 
de broodnodige extra steun - die sowieso al heel erg 
be-perkt is - weg. 


In mijn vorige job als directie in Molenbeek gebeurde 
het dan nog dat vervangende leerkrachten na een korte 
periode van ‘de uitdaging te willen aangaan’, afhaak-
ten. Sommige klassen hadden de pech dat zoiets 
enkele jaren op rij gebeurde. U kan al raden wel effect 
dit had op de leerontwikkeling van de kinderen.  
Van alle kinderen, wel te verstaan, maar zeker en vooral 
voor zij die extra zorg nodig hebben. Veranderingen in 
structuur en aanpak maken het voor hen extra moeilijk. 
Vaak komen daarbovenop nog problemen van klas-
management. 


We staan dus voor enkele grote uitdagingen. Door twee 
nieuwe aanwervingen zijn we voorlopig even uit de 
nood. Laat ons hopen dat ons dit ook in de toekomst 
te beurt kan vallen. 


Dirk Letens 
Directie


Activiteiten voor ouders 

Dinsdag 05/11/2019 van 20:00 tot 22:00 

Schoolraad  

Woensdagen 06/11, 13/11, 20/11 en 27/11/2019 vanaf 08:40 

Koffiebar 

Woensdagen 13/11 en 27/11/2019 
Forum 

Donderdag 07/11/2019 vanaf 15:30 
KS: oudercontacten 

Vrijdag 08/11/2019 en maandag 18/11/2019  
van 13:30 tot 14:30 

Kennismakingsmoment ‘Samen voor Sam’ 

Donderdag 14/11/2019 van 19:30-21:30 

Ouderraad 

Zondag 17/11/2019 om 08:00 en om 09:30 
Gezond ontbijt voor 1 euro 

Dinsdag 19/11/2019 
Moedergroep: workshop ‘kruiden’ 

Dinsdag 19/11/2019 van 20:00 tot 21:00 

Voetbal papa’s 

Woensdag 20/11/2019 van 13:00 tot 18:00 

Sprookjesnamiddag 

Vrijdag 22/11/2019 van 09:00 tot 13:30 
Soep maken en uitdelen

Dinsdag 12/11/2019 

Pedagogische studiedag 
Er is opvang door Stekelbees,  
wel op voorhand inschrijven! 

Een succesvolle 
wafelverkoop! 

Soep uitdelen in de refter.
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Woensdag 20/11/2019 in de namiddag 

Sprookjesnamiddag 
Meer concrete informatie volgt nog. 

Echo’s uit de school 

Proficiat en succes! 
Vlak voor de start van de herfstvakantie is juf Liesbeth 
bevallen van een flinke dochter, Ines. We wensen haar van 
harte proficiat toe.  
Ze wordt vervangen door Terry Ivanova.  
Juf Camille is ook al een tijdje zwanger, maar bevalt pas bij 
de jaarwisseling. Jammer genoeg moet ze om gezondhei-
dsredenen haar werkzaam-heden vanaf volgende week 
stopzetten. We wensen haar veel rust toe! 
Katoke Coomans zal de leiding nemen van 2LSB.  
We wensen onze nieuwkomers veel succes! 

Schoolstraat 
Op het klimaatfeest werd een eerste peiling gehouden rond 
de schoolstraat. Het huidige scenario werd geëvalueerd en 
er werd gepolst naar het tweede scenario (waarbij de 
Paardenkerkhofstraat wordt afgesloten en de ingang van 
de school via de zwarte poort zal gebeuren). Ook kon er 
een persoonlijke commentaar aangevuld worden.  
Exact 40 personen vulden de bevraging in. Daarvan gaven 
er 37 dat ze de huidige schoolstraat een prima idee vinden, 
3 hadden toch nog enkele vragen en opmerkingen bij dit 
scenario. 16 keer werd aangeduid dat ook het tweede sce-
nario uitgeprobeerd zou moeten worden.  
Dit tweede scenario wordt opnieuw uitgesteld: voor de 
stadsdiensten bleek januari 2020 geen haalbare kaart.  
Dat geeft ons de tijd om verder na te denken omtrent de 
verkeersveiligheid om en rond de school. Een werkgroep 
zal zich hier verder over buigen. Indien je geïnteresseerd 
bent om mee daarover na te denken… Welkom! 

Speelgoed op school 
Om ruzies en discussies te vermijden, werd in het school-
reglement opgenomen om speelgoed en dergelijke thuis te 
laten. Dat geldt ook Pokémonkaarten en andere ruilob-
jecten. 
Zien we kinderen met spullen op school, zullen deze in 
bewaring worden gehouden door de leerkracht tot het 
einde van de dag. Dank voor jullie begrip.  
Op de ouderraad van november zullen we hierover verder in 
gesprek gaan met de ouders.  

Uit de ouderraad… 

Ondertussen is de tweede ouderraad (deze van 
oktober) achter de rug, met de volgende the-
ma’s op de agenda:

• De organisatie van het klimaat/schoolfeest 

en de planning van de klimaatweken. 

• Er is een nieuwe werkgroep rond een 

veilige schoolomgeving. 

• Bespreking van het avontuur van de 

bosklassen. 

• Prioriteren van de ‘wishlist’ voor aankopen 

voor de school. 

• Een brainstorm over de helpende handen. 

• De organisatie van de koekjesverkoop. 

• Een reeks varia-punten: deelname aan de 

kerstmarkt, organisatie van ‘Ontbijt voor 
één euro’, opbrengstactiviteiten voor het 
GEKKO-solidariteitsfonds. 


Het integrale verslag van de vergadering vind je 
op de website. 


De volgende vergadering is gepland op don-
derdag 14/11/2019. Iedereen welkom! 

Een gevarieerd programma 
op het klimaatfeest. 

Jammer genoeg geen denderend succes, de klimaatmarkt… 
Een andere formule uitproberen? 

Vrijwilligers gezocht 
om kinderen zoals 
Sam - die het wat 

moeilijker hebben - 
een duwtje in de rug te 
geven. Ben jij de kan-
didaat die we zoeken? 
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