Schooljaar 2021-2022
Basisschool De Wijngaard

Infobrochure
Samen maken we
er een fijn
schooljaar van!
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Infobrochure
Waarom? De Wijngaard
Wanneer? Lesuren – Toezicht – Opvang
Wanneer? Toekomen – Ophalen – Vakanties – Activiteiten
Wanneer? Oudercontacten – Afwezigheden
Waar?

Het schooldomein

Waar?

Opvang in de Wijngaard

Wie?

Directie – Secretariaat – Schoolraad

Wat?

Schooltas – Nodig

Wat?

Schoolkosten

Hoe?

Communiceren – Leren

Hoe?

Zorg – Leren leren – Samenwerken

Hoe?

Gezond – Regels en afspraken

Deze brochure vertelt U alles wat U moet weten over de school.
U vindt hier veel praktische informatie en uitleg over onze manier van
werken.
Heeft u nog vragen? Kom ze geruststellen!
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Waarom?
Kiezen voor de Wijngaard

U koos voor het eerst of opnieuw voor De Wijngaard school voor uw
kind(eren). Uiteraard willen we u in de eerste plaats hartelijk danken voor dat
vertrouwen! Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, vernieuwend, doelgericht,
met veel zorg en erg creatief. Bovendien scoren onze leerlingen erg goed op
de Vlaamse eindtoetsen en doen ze het prima in het secundair onderwijs.
Naast een school zijn waar het doelgericht werken aan leerinhouden onze
permanente aandacht en inspanningen krijgt, willen we ook meewerken aan
een betere samenleving en wereld. In onze school leren we ook samenleven,
met respect voor elk individu en met ruimte voor talent, persoonlijkheid en
geluk. De waarden van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn onze
constante leidraad. Onze school is meer dan een school.
U heeft goed gekozen!
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Wanneer?
Lesuren van de school

Maandag: 8u50 – 12u00 en 13u00 – 15u40
Dinsdag: 8u50 – 12u00 en 13u00 – 15u40

Op tijd komen is
belangrijk! Veelvuldige
laatkomers worden
doorgegeven aan het
CLB.

Woensdag: 8u50 – 11u35
Donderdag: 8u50 – 12u00 en 13u00 – 15u40
Vrijdag: 8u50 – 12u00 en 13u10 – 15u00

Toezicht
Gratis toezicht door personeel
van de school telkens van 8u30 t&m 8u50

Kinderen die tijdens
de middag op school
eten betalen een
reftertoelage van €
30 per schooljaar en
dit komt elke maand
(3 euro) op de
factuur.
U krijgt hiervan een
fiscaal attest.

Betalend toezicht in de kleuterblok door
KIKOEN
iedere dag telkens van 7u00 – 8u30
en van 15u40 – 18u30 (woensdag nm tot
14u00 daarna worden ze naar basisschool
Klimop gebracht)

Deze opvang is
betalend. U
krijgt hier ook
een fiscaal
attest van. Te

verkrijgen bij
Kikoen.

De buitenschoolse opvang is een betalende dienst. Voor tarieven en meer
informatie kan u terecht bij de dienst buitenschoolse opvang KIKOEN.
Tel: 014/71 11 12 – 0479 03 08 03
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Wanneer?
Toekomen op school
Lagereschoolkinderen zijn bij droog weer vanaf 8u30 welkom op de speelplaats.
Als het regent worden ze opgevangen in onze turnzaal. De kleuters zijn bij droog
weer vanaf 8u30 welkom op de speelplaats van de kleuters. Als het regent
worden zij opgevangen in de kleuterzaal.
Het schooldomein betreden we alleen te voet! Fietsen houden we aan de hand en
zetten we in het fietsenrek (best op slot).
Ouders zijn steeds welkom op onze school. Ze kunnen rustig afscheid nemen aan de
schoolpoort.

Ophalen na school
Kleuters die geen broers of zussen hebben in de lagere school
worden opgehaald aan de kleuterpoort.
De leerlingen van de lagere school en hun broers en/of zussen
in de kleuterschool worden ook opgehaald aan de kleuterpoort.
De leerlingen van de lagere school die geen broer/zus hebben in
de kleuterschool worden opgehaald aan de hoofdpoort.

Komt iemand anders dan gewoonlijk je
kind (eren) ophalen? Geef ons een
seintje! Neem je kind (eren) niet mee
zonder dat de toezichter dit weet aub.
Kinderen die ‘s
middags thuis
eten kan je om
12.00 in de refter
ophalen. Terug
naar school kan
vanaf 12.30 naar
de speelplaats.
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We leren graag zo
lang mogelijk. We
komen daarom
pas naar buiten
om 15.40. Hou er
dus rekening mee
dat we iets later
aan de
schoolpoorten
zijn!

Wanneer?
Schoolvakanties en vrije dagen
1 week van 01/11/2021 t&m 7/11/2021

Herfstvakantie

Vrijdag 1 oktober 2021

Pedagogische studiedag

Donderdag 11 november 20201

Wapenstilstand

2 weken van 25/12/2022 t&m 6/01/2022

Kerstvakantie

1 week van 26/02/2022 t&m 6/03/2022

Krokusvakantie

Woensdag 23 maart 2022

pedagogische studiedag

2 weken van 2/4/2022 t&m 18/04/2022

Paasvakantie

Woensdag 25 mei 2022

Facultatieve verlofdag

Donderdag 26 mei 2022

Hemelvaartsdag

Vrijdag 27 mei 2022

Brugdag

Maandag 06 juni 2022

Pinkstermaandag

Dinsdag 07 juni 2022

Facultatieve verlofdag

Woensdag 08 juni 2022

Facultatieve verlofdag
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Bijzondere dagen

Dinsdag 7 september 2021

19.00u

Infoavond

Woensdag 27 oktober 2021

9u00-12u00

meespeeldag kls

Dinsdag 26 oktober 2021

17u30 – 20u00

Oudercontact

Vrijdag 26 november 2021
Maandag 6 december 2021

13.00u
VM

Grootouderfeest
Sinterklaas

Woensdag 15 december 2021

9u00u-11u30

meespeeldag kls

Dinsdag 21 december 2021

volgt later

Rapport

Vrijdag 24 december 2021

8.30u-9.15u

Kerstochtend

Woensdag 16 februari 2022

9u00u-11u30

Meespeeldag kls

Vrijdag 25 februari 2022

9.30u-……

Carnavalsstoet

Dinsdag 22 maart 2022

volgt later

Oudercontact

Woensdag 30 maart 2022

9u00 – 12u00

Openklasdag kls

Vrijdag 1 april 2022

VM

Paaseitjes rapen –
Paasontbijt

Zaterdag 21 mei 2022
Woensdag 18 mei l 2022
Dinsdag 28 juni 2022

NM
9u00u-11u30
avond
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Schoolfeest
Openklasdag kls
Proclamatie L6-K3

Wanneer?
Oudercontacten

Je aanwezigheid op de oudercontacten is deel van de
engagementsverklaring en dus verplicht! Kan je er echt niet
zijn op dat moment (door werk of ziekte), dan maken we
een afspraak op een ander moment met je om de
leervorderingen van je kind(eren) te bespreken.
Infoavond

Dinsdag 7/9/21

19.00 tot 21.30

Oudercontact en herfstrapport Dinsdag 26/10/21 17.30 tot 20.00
Winterrapport

Dinsdag 23/12/21 (alleen lagere

school)

Oudercontact en Lenterapport Dinsdag 22/3/22

17.30 tot 20.00

Oudercontact en Zomerrapport Woensdag 29/6/22
20.00 Daarna volgt de proclamatie voor K3 en L6

18.00 tot

Afwezigheden
A
Je moet de afwezigen van je kind wettigen:
Vanaf het schooljaar waarin je kind 6 jaar wordt
(eerste leerjaar of bij extra jaar kleuteronderwijs in K3)
Je mag 4 keer als ouder maximum 3 opeenvolgende
dagen wettigen (gebruik het briefje van de school)
Voor alle andere afwezigheden vraag je vooraf
toestemming aan de directie (zij kan in sommige gevallen
een afwezigheid wettigen, maar zeker niet voor
vakantieplannen)
Ook om later toe te komen of vroeger te vertrekken
heb je toestemming vooraf van de directie nodig
Bij meer dan 10 halve dagen onwettig afwezig zijn,
wordt het leerlingendossier doorgegeven aan het CLB en
het departement onderwijs (ook voor veelvuldige
laatkomers).
Ook kleuters die zeer weinig naar school komen,
kunnen hun recht op schooltoelage verliezen.
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Onze leerkrachten
evalueren je kind
permanent. Ze
noteren de
vorderingen in het
volgsysteem en op
het rapport (vanaf 1ste
kleuterklas). We
evalueren alle
leergebieden en
eindtermen en
hebben ook oog voor
de totale
persoonlijkheid van je
kind.

Wie?
Directie en secretariaat

Ik ben Juf Gudrun Bouwen, directeur van
De Wijngaard. Je kan bij mij terecht voor al
je vragen. Je kan langskomen in mijn bureau
(let op: ik ben ook soms naar een
vergadering).
Je kan me ook bellen op 0495/738832 (laat
zeker een berichtje als ik niet opneem, dan
bel ik terug)! Je kan ook mailen naar
directie@bs-dewijngaard.be

Ik ben Juf Mieke Van Nuffel, administratief
medewerker van De Wijngaard. Je kan bij
mij terecht voor alle financiële en
administratieve vragen. Bellen kan op
014/51 33 82, mailen naar secretariaat@bsdewijngaard.be.
Ik ben aanwezig op dinsdag, woensdag en
donderdag.

In de schoolraad zetelen ouders van kinderen die hier op school zitten. Voor onze school
is dit Evy Vandenbril, mama van Cas en Sarah Helsen, mama van Rosalie.
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Wat?
In de boekentas

Je zorgt als ouder voor een stevige schooltas die je kind zelf kan openen. In de
schooltas zit:
Een waterflesje liefst in een hervulbare fles
Een gezond tussendoortje voor de 1ste speeltijd (10u30) (fruit, noten,
groente, boterhammetje, GEEN koek)
Een gezond tussendoortje voor de 2de speeltijd (15u40) (fruit, noten,
groente, boterhammetje, een koek zonder chocolade)
Een brooddoos met broodmaaltijd als je kind op school blijft eten
Het heen-en weermapje van de school (kleuter), het agenda (in de lagere
school)

Geld, dure (GSM, tablet, juwelen, …) en gevaarlijke spullen (medicijnen, zakmes, …) zitten
beter niet in de schooltas. Leerlingen mogen hun GSM op school niet gebruiken. De school is
niet verantwoordelijk voor verlies of schade van persoonlijke spullen van leerlingen. Enkel
schade aan brillen kan vergoed worden via de schoolverzekering.

Verder nodig

Wat?

Meebrengen begin september: een doos zakdoekjes, een flesje handzeep
met pompje en een pak vochtige doekjes (voor de kleuters)
Leerlingen/kleuters die gaan zwemmen vanaf K2: een zwemtas met 1
grote en 1 kleine handdoek, kam of borstel en zwempak of zwembroek
(aansluitend)
Peuters die soms nog een ongelukje hebben, brengen best een tas met
reserve kledij mee
Lagere school leerlingen hebben voor de turnles sportschoenen nodig. Het
sportkledij kan je bestellen op school, de sporttas krijg je op school.
Soms vraagt de leerkracht iets mee te brengen voor het project. Je moet
hier niets voor kopen en krijgt het in principe altijd terug.
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Te betalen schoolkosten
We respecteren in zeer hoge mate de maximumfactuur en
doen onze uiterste best de schoolkosten voor je gezin haalbaar
te houden. Wie dat wil, kan hulp vragen bij de aanvraag van
de schooltoelage. Wie een kansenpas heeft, bezorgt die ons
best.
Wie het even of langer financieel moeilijk heeft, kan altijd
discreet bij ons terecht. We bekijken dan samen wat we
kunnen doen.

Raming kleuteronderwijs:
Theater en culturele activiteiten: max € 10
Uitstappen en schoolreis: max € 31

Totaal: maximum € 45 (=maximumfactuur).

Raming lager onderwijs:
Zwemmen: 10 beurten per schooljaar: max € 40
Theater en culturele activiteiten: € 10
Uitstappen en schoolreis: max € 40
Totaal: maximum € 90

Naast de maximumfactuur kan je ook nog vrijblijvend gebruik maken van
een aantal betalende diensten:
Drankje (melk, sap): € 0.75 per stuk
Fruit op school: € 10 voor 1 stuk fruit per week het gehele
schooljaar
Nieuwjaarsbrieven: € 0.90 per stuk
Schoolfoto’s en tijdschriften: prijzen van leveranciers
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Hoe?
Hoe we communiceren.
Via de boekentas:
Kleuters: mapje
Op de themabrief bij kleuters vind je: een korte voorstelling van het thema
In het schriftje kan je zelf iets schrijven als ouder of lees je een boodschap van
de juf. Ook extra brieven vind je in dit mapje.
Lagere school:
Huiswerkmap:
Hierin vind je de extra brieven die de school of leerkracht aan u wil bezorgen.
In de agenda kan je zelf iets schrijven of lees je een boodschap van de
leerkracht.
Op het huiswerk kan je bevindingen noteren.
Wanneer er toetsen gemaakt werden, zitten die in de toetsenmap. Deze wordt
op regelmatige basis mee naar huis gegeven.

Praten werkt vaak
het best.
Leerkrachten kan je
spreken voor of na
school of op
afspraak.

Op onze website vind je allerlei
informatie; o.a. het
schoolreglement.
(www.dewijngaard.be)
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Hoe?
Hoe we leren

Leerlingen worden uitgedaagd met actieve lessen, zowel in het doen als in het denken. Al
doende leert men immers meer en ook voor breinbrekende problemen gaan onze leerlingen
niet uit de weg.
Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit om tot nieuwe inzichten en besluiten te komen.
In het leerproces verliezen we de realiteit niet uit het oog. Leerlingen worden klaargestoomd
voor het echte leven door te leren uit en met situaties uit het dagelijkse leven.
Leren van en met elkaar is belangrijk in het leerproces. Vanuit interactie worden kennis en
vaardigheden verdiept en nieuwe inzichten opgebouwd.
Leerlingen worden uitgedaagd om taken en opdrachten zelf te plannen en te organiseren
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De leerling onderneemt zelf initiatieven, toont
doorzettingsvermogen en past zijn leerproces aan. Hierdoor vormt hij de basis voor
levenslang leren.
In het leerproces stimuleren we de leerling om te reflecteren wie hij is, wat hem motiveert,
wat hem gemakkelijk afgaat en waar nog uitdagingen liggen. Op die manier leert de leerling
zijn leerproces te evalueren, bij te sturen en positieve studiekeuzes te maken.
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Hoe?
Hoe we zorg bieden

Dankzij onze grote inzet op didactische principes, doelgericht handelen, preventieve
werking en taalvaardigheid streven wij ernaar om bij ieder kind het maximaal
leerpotentieel te bereiken. Elk kind is daarbij zelf het uitgangspunt waarbij een
doordachte selectie van na te streven en te bereiken doelen sturend is. De
klasleerkracht is de spil van deze zorg. Hij of zij werkt dag in dag uit met de
kinderen, observeert en evalueert. Op basis daarvan worden hulpvragen
gesignaleerd. Op het zorgoverleg gaan we dan samen op zoek naar interventies die
de school, de klas of je kind kunnen helpen. In de eerste plaats zetten we sterk in
op zorg binnen de klas door de klastitularis. Als dit nog onvoldoende blijkt, kan klas
overschrijdende differentiatie, het vastleggen van bijzondere maatregelen of de
inschakeling van externen zoals logo, revalidatiecentrum, … de nodige zorg bieden.
Onze school werkt hiervoor nauw samen met het CLB. Ook zien wij de ouders als
volwaardige partners om constructief de zorg en onderwijskansen van de leerling te
vergroten. Je vindt informatie over de zorg die je kind krijgt op het oudercontact,
op het rapport en in het heen-en-weerschriftje.

Hoe we leren leren (huiswerk)
De school heeft een visie ontwikkeld m.b.t. huiswerk en leren leren.
Er is huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. Woensdagmiddag, het weekend
en de vakanties dienen om te ontspannen (enkel de leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar, die hun werk zelf plannen, kunnen er zelf voor kiezen om op die momenten
wel aan hun opdrachten te werken).
Voor de beginnende lezers is het goed om elke dag een beetje te lezen of
voorgelezen te worden.
De leren leerlingen leren hoe ze hun agenda moeten lezen en gebruiken. Het is de
bedoeling dat je kind het huiswerk alleen kan maken. Als dat niet lukt, bespreek je
dit best even met de leerkracht. Ook in de klas wordt gewerkt aan leren leren door
ordelijk en nauwkeurig te leren werken en plannen en door in te zetten op
competenties zoals structuren, analyseren, memoriseren enz.
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Hoe?
Hoe we leren samenleven
We focussen structureel en doordacht op leefvaardigheden (zoals bv. discipline en
zelfvertrouwen) en sociale vaardigheden (zoals bv. communicatie, samenwerken,
verdraagzaamheid). Kinderen die deze vaardigheden goed beheersen blijken immers
vaker gelukkige, succesvolle volwassenen te worden! We besteden hier in
verschillende activiteiten en projecten aandacht aan via verhalen, rollenspelen en
kringgesprekken. We evalueren dit gedrag ook op elk rapport. De eindtermen sociale
vaardigheden, het leerplan mens en maatschappij en de waarden van het GO!
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn daarbij onze leidraad.

Een schat aan culturen en talenten
We zijn er fier op dat alle kinderen in onze school welkom zijn en als gelijkwaardig
behandeld worden. Ieders afkomst, mening, geloofsovertuiging, thuissituatie,
moedertaal en persoonlijkheid wordt aanvaard zolang ze anderen niet schaadt.
Racisme en vooroordelen hebben geen plaats in onze school! Onze kinderen tonen
elke dag dat multicultureel samenleven mogelijk is en bovendien leidt tot interessante
leermogelijkheden en veel plezier. Kinderen zijn uniek en verdienen vanzelfsprekend
alle kansen om op een leuke en waardige manier deel uit te maken van onze
samenleving. We vinden ook de persoonlijke talenten van onze kinderen erg
waardevol. We zijn fier op al onze kinderen!

Leren en naar school gaan, moet leuk zijn. We maken het leren leuk in de klas
en maken geregeld tijd om feest te vieren. Sommige feesten gaan door tijdens
de schooluren en zijn alleen voor de leerlingen. Soms zijn ook ouders welkom
tijdens feesten die op school doorgaan tijdens de lesuren. Een paar keer per
jaar vieren we ook in het weekend feest. Op zulke feesten is iedereen welkom!
Ook je familie, buren en vrienden dus!
Ook de verjaardag van je kind wordt op school gevierd. Wij zorgen ervoor dat
je kind een extra leuke dag heeft!
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Hoe?
Gezond

We verwachten dat kinderen op school gezonde tussendoortjes en drankjes bij
zich hebben. Als tussendoortje kiezen we voor fruit, groenten, noten, een
boterhammetje of een koekje zonder chocolade. Kinderen mogen altijd water
drinken van de kraan. Denk eraan dat kinderen beter leren ‘s morgens na een
gezond ontbijt en voldoende nachtrust! Kinderen mogen altijd naar het toilet
gaan, maar we stimuleren om dat te doen op de juiste momenten. Wijs uw kind
er aub ook thuis op dat ze mee moeten helpen om de toiletten op school proper
te houden. De toiletruimtes worden zeer frequent gepoetst en zijn voorzien van
zeep en handdoeken om de hygiëne te bevorderen. Kinderen mogen steeds hun
handen wassen, hun snoet schoonvegen en hun neusje snuiten in de klas.
Kinderen die een ongelukje hebben, worden verschoond en krijgen propere
kleertjes aan. Onze leerkrachten verluchten dagelijks de klaslokalen zodat je
kind ook in de klas voldoende zuurstof kan happen. Daarnaast gaan we vaak
genoeg naar buiten. Na elke vakantie en bij een melding, controleren we de
kinderen op luizen. Wie luizen heeft, krijgt een brief mee en moet behandeld
worden vooraleer weer naar school te komen. Alleen zo kunnen we besmetting
van andere kinderen voorkomen. Wanneer je kind ziek is en het medicijnen
moet nemen op school, moet je ons een attest van de dokter bezorgen. Zonder
attest dienen we geen medicijnen toe! Heeft je kind een besmettelijke ziekte,
verwittig ons dan zo snel mogelijk, zodat we maatregelen kunnen nemen om de
andere kinderen en ons personeel te beschermen. Je kind hoeft niet thuis te
blijven bij een kleine verkoudheid of een pijntje, maar wie echt ziek is, is beter
thuis. Kinderen vallen, stoten zich weleens, zeker bij het spelen. De school
verzorgt uw kind altijd door de eerste basishandelingen EHBO toe te passen (ijs
leggen, proper maken, ontsmetten, …). Bij ernstige letsels contacteren we U
en/of roepen we de hulp van deskundigen in. Smeer je kind in bij zonnig weer
en geef zonnecrème mee. We leren onze leerlingen in verschillende projecten
over een veilige en gezonde levensstijl. Het CLB volgt de gezondheid van de
kinderen op door het medisch onderzoek. U wordt altijd verwittigd wanneer uw
kind aan de beurt is.
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Hoe?
Regels en afspraken
In onze school zijn we met veel samen. Om dat goed en veilig te doen verlopen voor
iedereen, zijn regels en afspraken nodig. Stimuleer uw kind om ze te volgen, dat is
een belangrijke competentie ook voor het verdere leven. Wie het niet eens is met een
regel, kan daar rustig over komen praten.
Het schoolreglement vind je op onze website. Wil je een afgedrukt exemplaar, dan
kan je dit aan de leerkracht vragen.
Ook deze brochure bevatten veel regels en afspraken en vind je op onze website.

De belangrijkste regels

De basisregels voor goed gedrag:
1. Iedereen is gelijkwaardig! jongens-meisjes, blank-met een kleurtje- zwart, arm-rijk,
groot-klein, dik-dun, gelovig-niet-gelovig, sportief-creatief-slim, met bril-zonder bril, waar je
vandaan komt of geboren bent
2. Luisteren naar elkaar en praten met elkaar werkt!
3. Elkaar helpen en voor elkaar zorgen, maakt iedereen blij!
4. Verdraagzaam zijn is cool! Ik word niet altijd boos als iets me stoort en aanvaard dat niet alles
gaat zoals ik het wil.
5. We luisteren altijd naar het personeel van de school.
Dit kan echt niet! (wie dit doet, wordt dan ook gestraft)
1. Schelden: ik scheld niemand uit: geen andere kinderen, geen juffen, geen meesters, geen
mama’s, papa’s, broer(s), zus(sen) van de anderen
2. Pesten = telkens opnieuw iets zeggen of doen dat niet leuk is voor de ander
3. Uitsluiten
4. Duwen, slaan, schoppen, krabben, wurgen, vechten,… (ook niet als de ander begon!)
5. Na schooltijd verder ruzie maken (ook via Facebook, GSM, …)
6. Iets stuk maken (wie met opzet of door onvoorzichtigheid iets stuk maakt van een ander of de
school, moet dit vervangen of betalen)
7. Weggaan van de leerkrachten zonder toestemming. We straffen door een kind even een timeout te geven
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Schooljaar 2021-2022
De Wijngaard
Infobrochure
Alles gelezen?
Dikke duim
voor mama en/of
papa!

Nog vragen?
Kom ze gerust
stellen!

Samen maken we er
een fijn schooljaar
van!

De Wijngaard
Wijngaardstraat 13
2280 Grobbendonk
014/51 33 82
Gudrun Bouwen 0495/73 88 32
www.bs-dewijngaard.be
www.facebook.com
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