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Beste ouders


Één februari is traditioneel de teldatum in het on-
derwijs. Het aantal leerlingen dat op die dag in-
geschreven is, levert voor het volgende schooljaar 
leerkrachten (het ‘lestijdenpakket’) en geld (het 
‘werkingsbudget’) op. Dit jaar tellen we 154 kleuters 
en 205 leerlingen in de lagere school. Dat zijn er een 
beetje minder dan vorig schooljaar. In bepaalde 
klassen is er nog plaats, terwijl er voor andere 
groepen een wachtlijst is (ook van broers en 
zussen). 


Vervelende aan het systeem is dat in de kleuter-
school het jaargemiddelde wordt genomen. Terwijl 
er in de instapklas kleuters bij komen, telkens als ze 
2,5 jaar worden. Hierdoor raakt de eerste instapklas 
‘vol’ en wordt er een tweede opgestart. Dat wordt 
enigszins gecompenseerd door zogenaamde ‘in-
staplestijden', maar dat is slechts een pleister op 
een houten been. 


Dit systeem zorgt er wel voor dat er op een bepaald 
moment een klas wordt gestart met relatief weinig 
kleuters, met minstens één voltijdse leerkracht aan 
het roer. Dat heeft effect op de zorgondersteuning 
en ook de klasovernames bij afwezigheden van 
leerkrachten.


Het zorgt ook voor een bruuske overgang tussen 
voorschoolse kinderopvang (kinderen jonger dan 3) 
en kleuteronderwijs (kinderen van 2,5-5 jaar), gezien 
er andere ‘personeelsnormen’ gehanteerd worden. 
Een andere aanpak lijkt me hier zeker aangewezen. 


Dirk Letens 
Directie


Uit de ouderraad… 

Op dinsdag 18/01/2022 schakelden we onze 
computers aan en bespraken we onder andere 
volgende onderwerpen:

• We kregen informatie van de school over: 

> de corona-besmettingen 
> het traject ‘signalendetectie’, 
> de planning van ‘School in zicht’ 
> een uitwisselingsproject met een school 
in Bénin


• Er kwamen vragen van ouders over: 
> de digitalisering van facturen 
> het ontsmetten van handen 
> verkoop van honing 
> de participatie van ouders bij schooluit-
stappen


• Verschillende werkgroepen (waaronder ver-
groening en duurzaamheid) kondigden hun 
verdere plannen aan en blikten terug op de 
realisaties. 

Activiteiten voor ouders 

Dinsdag 01/02/2022 van 19:00 tot 21:00 
Oudervergadering kleuterschool (digitaal) 

Donderdag 03/02/2022 om 20:00 
Werkgroep ‘vergroening en duurzaamheid’ (digitaal) 

Vrijdag 04/02/2O22  
Pedagogische studiedag 

Maandag 07/02/2022 tot vrijdag 18/02/2022  
Inschrijvingen 2022-2023 broers en zussen °2020 

Maandag 07/02/2022 om 13:00 
Moedergroep: naar ‘De Nieuwe Weg’ 

Dinsdag 08/02/2022 om 13:00 
Moedergroep: naai-atelier in Papenhofke 

Donderdag 10/02/2022 om 16:15, 17:15 en 18:15 
Donderdag 17/02/2022 om 16:15, 17:15 en 18:15 
Openschooldagen ‘School in zicht’ (live) 

Zaterdag 12/02/2022 vanaf 09:00 
Groene werkdag - vergroening speelplaats 

Donderdag 17/02/2022 in de voormiddag 
Schoolfotograaf 

Donderdag 17/02/2022 van 20:00 tot 21:30 
Ouderraad (digitaal) 

Zaterdag 19/02/2022  
Onderwijsbeurs secundair onderwijs (digitaal) 

Maandag 21/02/2022 
Internationale moederbaaldag 

Woensdag 23/02/2022 van 20:00 tot 22:00 
Schoolraad 

Zaterdag 26/02/2022  
Start carnavalverlof 

Indien je graag deelneemt aan één van de digitale overleg-
momenten, stuur een mailtje naar info@st-pietersschool.be 

mailto:info@st-pietersschool.be
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Echo’s uit de school 

Reorganisatie kleuterschool 
We hebben met het ganse team besloten om niet 
langer in te zetten op graadsklassen voor de oudste 
kleuters, maar over te schakelen naar het jaar-
klassensysteem. Dit betekent dat er in het schooljaar 
2022-2023 twee tweede kleuterklassen en twee derde 
kleuterklassen zullen zijn.  
Onze doelen en ambities voor ons kleuteronderwijs 
zullen we nastreven door in te zetten op verbindend 
schoolklimaat (met de methodieken van herstel-
gericht werken), coöperatieve leerstrategieën, de uit-
bouw van een doordachte parallelwerking (met ‘open 
deur’-momenten en niveaugroepen) en een effectieve 
zorgwerking.  
Een uitgebreide toelichting over het proces en het 
besluit mogen jullie binnenkort via Questi verwach-
ten.  

School in zicht  
Met het oog op de inschrijvingen voor volgend 
schooljaar, nemen we ook dit jaar deel aan het project 
‘School in zicht’. Ouders kunnen de school op twee 
dagen bezoeken, telkens om 16:15, 17:15 en 18:15 
(na de schooluren dus) : 
> donderdag 10/02/2022 
> donderdag 17/02/2022 
Daarvoor kunnen ze zich inschrijven via de volgende 
link:  
https://www.schoolinzicht.be/mechelen/activiteiten  

Personeelsnieuws 
Nog steeds is meester Dittger afwezig omwille van 
ziekte, net als juf Inge. We denken aan hen en hopen 
dat ze snel terug op post zijn.  
Juf Camille heeft omwille van haar zwangerschap en 
de fysieke impact er van haar opdracht als klastitu-
laris van 2LSB moeten overdragen aan juf Sarah. 

Vrijdag 04/02/2022 

Pedagogische studiedag 
Er is die dag opvang door Ferm, graag op voor-

hand inschrijven. 

De studiedag bestaat uit twee delen. In de 
voormiddag overleggen de leerkrachten van de 
kleuterschool over techniek in het leerplan, de 
leerkrachten van de lagere school krijgen een 

vorming over techniek door vzw Spelenderwijs. 

In de namiddag volgen de leerkrachten een 
workshop omtrent oudercommunicatie, aange-
boden door SAAMO in het kader van het traject 

signalendetectie. 

Sint-Pieter versus COVID-19 

Sinds 01/02/2022 heeft onderwijs zelf een coro-
nabarometer, met verschillende kleurcodes. Mo-
menteel bevinden we ons nog in code rood, hopelijk 
kan hier snel verandering in komen. 


https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronabarome-
ter-basis-en-secundair-onderwijs?
utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_cam-
paign=7d45b8b99d-Klasse_schooldirec-
t_2020_12_22_COPY_01&utm_medium=email&ut-
m_term=0_b661ff641f-7d45b8b99d-418895613 


In elk geval hebben we in januari 2022 zeer vele 
positief testende leerlingen, leerkrachten en ouders 
gehad. Bijna een kwart van alle leerlingen (op 
01/02/2022 tellen we 359 leerlingen) meldde een 
positieve test, waarschijnlijk waren er nog (veel?) 
meer besmettingen.  
8 leerkrachten testten sinds de kerstvakantie posi-
tief en moesten in isolatie, meerdere leerkrachten 
waren afwezig omwille van quarantaines (van 
zichzelf of hun kinderen). Dat zette uiteraard een 
grote druk op de organisatie. 


Op de ouderraad van 18/01/2022 werd aangekaart 
dat het ontsmetten van handen eigenlijk afgeraden 
wordt. Daarop hebben we met onmiddellijke ingang 
besloten om dit te stoppen (onder andere aan de 
klasdeur en de schoolpoort). 

Een week vol 
poëzie. 

‘Gewoon doen!’ 
dacht de werk-

groep lezen.  
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