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Beste ouders


Recent kreeg ik enkele ouders over de vloer, die hun 
bezorgdheid uitspraken over de werking van Stekel-
bees. Deze organisatie - die deel uit maakt van de 
Landelijke Kinderopvang - zorgt sinds ruim twee 
schooljaren voor de voor-, middag- en naschoolse op-
vang op school.  
Als eerste en directe partner van Stekelbees merken 
we natuurlijk ook pijnpunten op, die ons bezorgd ma-
ken. Deze hebben we in het verleden maar ook zeer 
recent kenbaar gemaakt aan de verantwoordelijken van 
de organisatie.


Laat duidelijk zijn: we staan als school sterk achter de 
keuze om samen te werken met Stekelbees en willen 
we deze samenwerking in de toekomst graag be-
houden. Voor- en naschoolse opvang (en zelfs mid-
dagopvang) behoren niet tot de kerntaak van onder-
wijs, maar zijn omwille van praktische redenen en    
dienstverlening aan ouders een noodzaak. De samen-
werking met een degelijke, externe organisatie was dan 
ook een opportuniteit die we niet aan ons voorbij kon-
den laten gaan.


In de voorafgaande gesprekken stelden we als school 
enkele doelstellingen voorop, die ik graag even in 
herinnering breng:

• Kwalitatief aanbod (werking afgestemd op het 

pedagogische project van de school)

• Continuïteit van de begeleiders (vertrouwen - 

aanspreekpunt)

• Aanbod op de school zelf (geen andere locatie)

• Behoud van de huidige (toenmalige) medewerkers 

• Samenwerking voor de middagopvang (toezicht 

op speelplaats, in de refter,…) om werkdruk voor 
onderwijzend personeel te verminderen


• Betaalbare tarieven voor ouders, minimale in-
vestering door school


We kunnen deze doelstellingen als uitgangspunt ne-
men voor een grondige evaluatie en een open gesprek. 
In de eerste plaats wil ik dit gesprek organiseren met 
ouders (de data vinden jullie hier naast). Nadien kunnen 
we dan samen feedback en concrete verwachtingen 
formuleren, eventueel aangevuld met suggesties.  
Deze oefening deden we ook al met de personeelsle-
den. Het team van Stekelbees ging zelf ook al aan de 
slag met de feedback die ze kregen. 


Ik hoop oprecht dat er op die manier concrete ant- 
woorden geformuleerd worden op korte en lange ter-
mijn. Wat goed is voor Stekelbees is ook goed voor de 
school, en omgekeerd.


Dirk Letens 
Directie


Activiteiten voor ouders 

Woensdagen 04/12, 11/12 en 18/12/2019 vanaf 08:40 

Koffiebar 

Woensdag 04/12/2019 van 09:00 tot max 10:30 
Donderdag 12/12/2019 van 19:00 tot max 20:30 
Evaluatie samenwerking Stekelbees 

Woensdag 04/12/2019 van 19:30-21:30 
Ouderraad  

Dinsdag 10/12/2019 van 08:40 tot 10:30 

Moedergroep: informatie over gezondheid 

Woensdag 11/12/2019 van 08:40 tot 09:00 

Forum 

Woensdag 18/12/2019 van 10:00 tot 12:00 
GR2: wenmoment nieuwe kleuters 

Woensdag 18/12/2019 van 09:00 tot 12:00 
GR5-6-7-8: kersttoneel met aansluitend kerstbuffet 

Donderdag 19/12/2019 van 08:40 tot 12:00 

Wintermarathon in de Warmste Week 
ten voordele van Sjarabang 

Vrijdag 20/12/2019 

KS: kerstviering in Sint-Pieter 

Het gaat er niet om dat je tijd hebt, 
het gaat er om dat je tijd maakt. 

OMDENKEN

De sprookjeswandeling werd een heel gezellige namiddag. De opbrengst 
zal worden gebruikt om nieuwe boeken voor de school aan te kopen. 
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Vrijdag 20/12/2019 om 10:00 

Kerstviering voor LS 
Alle ouders welkom om mee te vieren  
in de Sint-Pieterkerk op de Veemarkt. 

Echo’s uit de school 

Inschrijvingen 2020-2021 
Ondertussen is er meer duidelijkheid omtrent de 
inschrijvingsprocedure. Het is de eerste maal voor 
kinderen geboren in 2018.  
Zussen en broers kunnen ingeschreven worden 
tussen 13/01 en 24/01/2020. Het is handig om nu 
al de naam en geboortedatum van je kind aan het 
secretariaat te bezorgen, zodat er niemand vergeten 
wordt.  
Alle andere kinderen kunnen zich digitaal aan-
melden tussen 02/03/2020 (12:00 ’s middags) en 
31/03/2020 (12:00 ’s middags). Vanaf 24/04/2020 
word je dossier toegewezen aan je school, op basis 
van schoolkeuze, voorrangsgroepen en afstand 
woonplaats tot de school.  Tussen 04/05 en 
24/05/2020 kunnen deze ouders hun kinderen dan 
definitief inschrijven in onze school.  

Samen voor Sam en vrijwilligerswerking 
Tijdens de kennismakingsmomenten daagde er één 
vrijwilliger op, die als leesouder aan de slag wilt 
gaan. Geen overweldigend succes dus, wel weer 
een extra vrijwilliger die zich inzet voor onze 
kinderen. Op dit moment engageren meer dan 60 
vrijwilligers zich op de één of andere manier in onze 
school. Hiervoor zijn we als school uiteraard heel 
dankbaar.  

GEKKO-solidariteitsfonds 
Op maandelijkse basis behandelt een klein groepje 
medewerkers en vrijwilligers – op de meest res-
pectvolle manier en met bescherming van de priva-
cy – alle vragen en noden van gezinnen. Er wordt 
indien nodig financiële ondersteuning gegeven of 
hulp geboden bij het zoeken naar concrete hulp.   
Om het fonds financieel gezond te houden, zal wel-
dra een brief worden rondgedeeld met vragen en 
suggesties. 

Uit de ouderraad… 

Op de derde ouderraad van november stonden vol-
gende items op de agenda: 

• Uit het vorige verslag concludeerden we dat het 

WhatsAppgroepje van de ouders werkt, dat Rein 
en Philip de bomen gaan afhalen en dat Caroline 
en Nadia ‘Oog voor lekkers’ rond gezonde voed-
ing op school zullen opvolgen. 


• We reflecteren over de samenwerking met 
Stekelbees. 


• Vanuit de school wordt er informatie gegeven 
over de pedagogische studiedag, de tijdlijn voor 
de inschrijvingen, de afspraken rond speelgoed 
en de aanpak van luizen via het kriebelteam. 


• We evalueren en plannen de activiteiten van de 
ouderraad, waaronder de wafelverkoop die een 
grote winst heeft opgeleverd.


• Voor de werkgroep ‘groene juffen 2.0’ wordt er 
nog een trekker vanuit de ouders gezocht, de 
werkgroep ‘veilige schoolomgeving’ is nog niet 
opgestart.  


• Als varia-punten: we krijgen informatie over het 
project Food Savers en het project (V)Aardig 
gezond. 


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


De volgende vergadering is gepland op woensdag 
04/12/2019. Iedereen welkom! 

De leerlingenraad nodigt uit: 

donderdag 19/12/2019 in de voormiddag 

Wintermarathon 
voor de Warmste Week 

Meer informatie volgt via brief. 

De moedergroep gaat aan de slag met olijven: mama 
Besi legt uit hoe je ze lang en smaakvol kan bewaren. 

We nemen het mee voor onze Winterbarbecue! 

De leerlingenraad lanceert op het 
forum een opruimactie. Met succes!


