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Van harte welkom! 

“Word de vlinder met een missie” 
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Visie van onze school 

 

Wist je dat een vlinder symbool staat voor transformatie en balans?  

Deze thema’s zetten we dit nieuwe schooljaar extra in de kijker.   

Een vlinder doorloopt verschillende stadia alvorens de wereld als een volwaardige vlinder te kunnen 

verkennen. 

Zo ontstaat er uit het eitje, een rups. De rups die traag maar zeker op een zelfbewuste manier uit zijn 

omgeving leert en zich weerbaar opstelt. Op een bepaald moment zal hij merken dat het tijd wordt om 

over te gaan naar een nieuwe fase in het leven. De fase waar de rups een pop wordt. Binnenin de pop 

wordt de rups omgebouwd in een vlinder. Bij de laatste vervelling, verandert de rups in een pop. 

Binnenin de pop vindt de metamorfose plaats. Tijdens deze transformatie wordt de pop omgetoverd tot 

een prachtige vlinder. Het is de taak van de school om een vlinder te begeleiden in de juiste richting om 

zijn omgeving op een veilige manier te kunnen verkennen. Het is door middel van het maken van fouten 

dat wij het beste leren.  

 

De symmetrische vleugels van de vlinder zorgen voor evenwicht, balans. De betekenis die we aan het 

begrip geven, is voor iedereen anders. Ieder individu zoekt de balans binnenin zijn leven en daar willen 

wij als school eveneens voor zorgen. Structuur en regelmaat zijn voor een kind heel belangrijk. Zowel 

thuis als op school, zowel voor het slapengaan, als het ochtendritueel in de klas en evenwel tijdens het 

beoefenen van een hobby. 

 

Doorheen elk stadium die een kind doorloopt in zijn leven, staan de ouders/ pleegouders/ 

opvoedingsverantwoordelijken, maar ook heel het schoolteam klaar om hem/haar op te vangen en de 

beste kansen te geven om zich als volwaardig individu te kunnen ontwikkelen. 

Net zoals een vlinder zich ontpopt, willen wij onze kinderen leren om zich te ontplooien als sociale, 

zelfstandige en verantwoordelijke wezens.  

Vanuit een intens begeleidingsproces van sturing en zelfsturing doorheen alle jaren van de basisschool, 

ervaren kinderen hun kwaliteiten, hun interesses, maar ook hun groeipunten. 

De leerkracht is de spilfiguur die uw kinderen ten volle laat bloeien, exploreren, verkennen in al zijn 

facetten. Ze leren hun leerlingen het eigenaarschap in handen te nemen en ermee aan de slag te gaan. 

Aan de hand van een doordacht zorgbeleid binnen onze school, schenken wij aandacht aan ALLE 

kinderen.  
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Katholieke dialoogschool 

 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op 
onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 
achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de 
opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool 
houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen 
zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun 
kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders 
die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen 
vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZILL-leerplan 

 
Wij vertrekken vanuit het zill-leerplan. Dat staat voor Zin in LEREN, Zin in LEVEN.  
 
Wie meer info wenst: Leerplansite | ZILL (katholiekonderwijs.vlaanderen)  
 

 

 

 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/
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Nuttige informatie 

Wie zijn wij? 

Onthaalklas:   Charlotte Rommel    

1e kleuterklas:  Laura Wijns      

2e kleuterklas:  Barbara Nootens     

3e kleuterklas:  Saskia De Cocker 

1e leerjaar:   Marleen Bois d’Enghien en Jan Vindevoghel    

2e leerjaar:   Silke Lenseclaes    

Tamara Baert 

3e leerjaar:   Tünde Smekens 

   Jan Vindevoghel    

4e leerjaar:   Peter Lens  

5de leerjaar:   Anthony Grauwels   

6de leerjaar:   Anke Leurs    

Zorgondersteuners:  Tamara Baert en Nel Leirens 

Bewegingsopvoeding kleuters: Aron Steenackers 

Bewegingsopvoeding lagere school: Jan Vindevoghel  

Zorgcoördinator: Améline De Sutter     

Administratief en beleidsondersteuner: Barbara Nootens: admin@stjuliaan-devlindertuin.be  

Boekhouding: Chris Menschaert: facturatie@lutgardiscollege.be of 0476 170 103 

Kinderverzorgster: Leen Neyns: leen.neyns@stjuliaan-devlindertuin.be 

ICT-coördinator: Jan Vindevoghel: jan.vindevoghel@stjuliaan-devlindertuin.be   

Directie: Stéphanie Vermeire: directie@stjuliaan-devlindertuin.be 

Opvangpersoneel 

- Juf Leen 

- Juf Fatouma 

- Juf Ylza 

- Juf Caroline 

- Meester Maximilien 

mailto:admin@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:facturatie@lutgardiscollege.be
mailto:leen.neyns@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:jan.vindevoghel@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:directie@stjuliaan-devlindertuin.be
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Onderhoudspersoneel: 

Caroline Masquelier - Tom Plador – Mabinti Soumah 

 

Wij ontvangen dit schooljaar maar liefst 6 nieuwe personeelsleden. Wij heten hen allemaal welkom en 

wensen hen veel succes voor het nieuwe schooljaar! 

Juf Saskia – Meester Aron – Juf Tamara – Meester Peter – Juf Nel – Juf Yllza 

 

 

Schoolinfo 

Opgelet! Onze schooluren veranderen! 

Lessenrooster: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

8u35 – 9u25:   LES (50 min) 

9u25 – 10u15:  LES (50 min) 

10u15 – 10u40:  LES (25 min) 

10u40 – 11u00:  PAUZE 

11u00 – 11u50:  LES (50 min) 

11u50 – 12u15:  LES (25 min) 

12u15 – 13u35:  MIDDAGPAUZE 

13u35 – 14u25:  LES (50 min) 

14u25 – 15u15: LES (50 min) 

Woensdag: 

8u35 – 9u25:   LES (50 min) 

9u25 – 10u15:  LES (50 min) 

10u15 – 10u40:  LES (25 min) 

10u40 – 11u00:  PAUZE 

11u00 – 11u50:  LES (50 min) 

11u50 – 12u15:  LES (25 min) 
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’s Ochtends  

Alle leerlingen worden ten laatste om 8u30 verwacht op de school. Het is niet fijn indien uw kind het 

onthaalmoment mist in de klas. 

Indien ouders/ begeleiders toch te laat komen, bellen ze aan de witte deur aan en wachten geduldig af 

tot er iemand de deur opent.  

Kus en knuffelzone gebeurt aan de schoolpoort. Dit is dé plaats om afscheid te nemen van mama, 

papa, oma, zus, broer,… Er staat steeds een opvangjuf of leerkracht klaar om de kinderen te 

ontvangen. 

Voor nieuwe peuters en kleuters op school: op de eerste schooldag mogen ouders hun kind 

vergezellen tot in de klas.  

 

’s Avonds 

Wanneer het belsignaal luidt, gaan de kinderen naar beneden in hun rij. 

Ouders wachten aan de poort wanneer ze hun kind komen ophalen. Een begeleider of leerkracht zal 

het kind begeleiden naar de poort of de begeleider zal het kind halen op de speelplaats. 

De leerlingen die met de rij naar buiten (straat) gaan, worden begeleid door opvangjuffen of 

leerkrachten. 

Indien de leerlingen tijdens de avondopvang in de opvangklas zitten, mogen ouders hun kinderen daar 

komen afhalen. 

 

1 september 

 

Op donderdag 1 september vliegen we er opnieuw in! De kinderen staan ongetwijfeld al te popelen 

om hun vriendjes te kunnen terugzien, maar ook om hun nieuwe juf of meester te ontmoeten! 

Samen met het oudercomité, organiseren we het startmoment op onze speelplaats van 8u00 tot en 

met 9u00. Vanaf 8u35 stellen we het hele team voor u voor en kan u genieten van een lekker ontbijt 

aangeboden door het oudercomité. Wij voorzien een kleine activiteit met de leerlingen. Ons thema: 

“Wij vliegen het schooljaar in!” 

Wees welkom! 
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Werkzaamheden op SJU 

Opgelet! Vanaf 29 augustus starten er werken aan de dakgoot en dit gedurende de eerste drie weken. 

Dit wil zeggen dat onze poort naar de speelplaats NIET TOEGANKELIJK zal zijn! Er zullen 

werkzaamheden zijn, waardoor het niet veilig is voor leerlingen om daarlangs te lopen. De werf wordt 

afgezet door nadars zodat leerlingen er niet door kunnen. 

Kinderen worden op school afgezet langs INGANG n°20 en worden langs die ingang weer opgehaald ’s 

avonds. 

 

 Scanning bij opvang   

Leerlingen die in de opvang blijven, worden vanaf 16.00u ingescand aan de hand van een barcode die 

aan de boekentas hangt. (zie schoolreglement) 

Ouders/ opvoedingsverantwoordelijken die hun kind na 16.00 komen ophalen, dienen bij de 

opvangmeester of opvangjuf langs te gaan om de kinderen uit te scannen. Indien het kind niet wordt 

uitgescand, zal de opvang van die dag moeten betalen tot en met 18.00u.  

 

Wist je dat… 

 

… juf Charlotte op 11 juli bevallen is van een flinke dochter, Feline. Zij geniet nog van haar gezinnetje 

en hervat op maandag 17 oktober. Zij neemt de onthaalklas voor haar rekening.  

… juf Laura en juf Leen de onthaalklas en de 1ste kleuterklas voor hun rekening nemen gedurende 6 

weken. Na de herfstvakantie worden de onthaalklas en de 1ste kleuterklas opgesplitst. 

.. juf Silke besliste om zich te ontpoppen tot leerkracht lager onderwijs en zij bijkomend haar opleiding 

leerkracht lager onderwijs zal volgen? Zij krijgt hierbij de steun van juf Marleen als haar graadcollega 

en ouwe rot in het vak. 

… meester Jan zich zal focussen op het ontwikkelen van de mediavaardigheden en mediawijsheid bij 

alle leerlingen van de lagere school? Tenslotte pleiten wij ook ervoor dat onze kinderen op een veilige 

manier kunnen surfen op het internet en verschillende educatieve applicaties ook thuis kunnen 

gebruiken. 

… juf Ilza ons team opnieuw komt vervoegen? Zij zal instaan voor de opvang van de kleuters tijdens de 

middagspeeltijd. Juf Ilza volgde een opleiding als yoga-instructeur en kan eveneens leerlingen 

omvormen tot echte kunstenaars! 
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… het hele team een professionaliseringstraject zal volgen onder begeleiding van CEGO (Centrum voor 

ervaringsgericht onderwijs) waardoor wij onze pedagogische vaardigheden willen optimaliseren. 

… de leerlingen op dinsdagmiddag zullen kunnen deelnemen aan schaaklessen. Je kan je voor deze 

lessen inschrijven. Een brief volgt nog. De kostprijs komt neer op 170 euro per jaar. 

… onze rapporten van lay-out zullen veranderen? Zij zullen het beeld van uw kind concreter kunnen 

weergeven.  

… dat wij vanaf volgend schooljaar 1 extra rapportperiode invoeren voor de leerlingen van de lagere 

school.  

… juf Caroline weldra met pensioen is? Op 30 november sluit zij haar carrière af op de Vlindertuin.  

… meester Maximilien met zijn opleiding Nederlandse les start? Wij moedigen daarom iedereen aan 

om Nederlands met hem te praten.  

… weldra opnieuw met warme maaltijden zullen starten? Een brief met alle info volgt nog. 

… het oudercomité twee nieuwe voorzitters en een nieuwe penningmeester verwelkomt. (extra info 

verder) 

… het oudercomité op zoek is naar ouders, nieuwe leden, om het oudercomité te versterken? Brief 

volgt nog. 

… onze deurbel verplaatst wordt beneden aan de poort?  

… u per maand een schoolfactuur ontvangt via mail?  

… wij nieuwe turn t-shirts verkopen aan €7,5. U krijgt hierover nog een brief om indien nodig een 

bestelling te plaatsen.  

… onze EHBO-experten juf Laura en juf Améline zijn? Ook juf Tünde en juf Silke worden bijgeschoold.  

… wij een nieuwe CLB-medewerker zullen onthalen? De naam en gegevens moeten nog eerst met de 

school worden gecommuniceerd. 
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Smartschool! 

Wij communiceren met ouders via een schoolplatform, nl smartschool. 

Alle nieuwe ouders krijgen via hun privé e-mailadres of via de infoavond een login voor smartschool. 

Lukt het niet? 

- OUDER of opvoedingsverantwoordelijke stuurt een mail naar  

jan.vindevoghel@stjuliaan-devlindertuin.be  

- U krijgt dan een nieuwe gebruikersnaam en een wachtwoord. 

- U logt in via uw computer op: https://devlindertuin.smartschool.be  

- U kan dan uw login veranderen in een persoonlijk wachtwoord. 

- U kan ook de app downloaden op uw smartphone NADAT u voor een eerste keer ingelogd 

bent via uw computer. 

 

Schoolagenda 

 

Daar de schoolagenda een vorm van contact is tussen ouders en school vragen wij een dagelijkse 
handtekening of paraaf. 
 

Voor- en naschoolse opvang & huiswerkklas 

De voorschoolse opvang is betalend van 7u30 – 8u00 en wordt begeleid door juf Caroline (maandag, 

dinsdag, woensdag en donderdag) en juf Leen (vrijdag) in de opvangklas. 

Tarief: €0,25 per begonnen kwartier. Vanaf het 3de kind is het gratis. 

Na 8u00 betaalt u geen opvang. Alle kinderen spelen buiten.  

De naschoolse opvang is betalend van 16u00 tot en met 18u00. 

Tarief: €0,50 per begonnen halfuur. Vanaf het 3de kind is het gratis. 

Op woensdag wordt er naschoolse opvang voorzien tot en met 15u00. 

 

Voor de huiswerkklas zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.  

Wij houden u op de hoogte van zodra de huiswerkklas start. 

 

mailto:jan.vindevoghel@stjuliaan-devlindertuin.be
https://devlindertuin.smartschool.be/
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Maaltijden/ drank/ gezond tussendoortje 

Wij verkiezen gezonde tussendoortjes en water. Gelieve de tussendoortjes in een geëtiketteerd doosje 

te steken en liefst zonder verpakking. Ook de drinkbus voorzien van een naam. 

 

 

 

 

Wij organiseren vanaf HALF september warme maaltijden in individuele verpakking. 

U krijgt hierrond nog een brief  tijdstip, organisatie, menu, kostprijs kleuter en lagere schoolkind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 
 

De schoolfactuur 

 

MIDDAGBIJDRAGE 

De ‘middagbijdrage’ op de factuur omvat de bijdrage die u als ouder betaalt voor het middagtoezicht, zijnde         

€ 1,30 per gezin per middag. Deze bijdrage omvat zowel het middagtoezicht op de speelplaats als het 

middagmaaltoezicht in de refter of in de klas. 

 

MAXIMUMFACTUUR 

Wat houdt dit in? 

Basisscholen mogen een bijdrage vragen voor: 

 Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (behalve 1 schooljaar 
lang gratis zwemmen) … 
 

 Materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar die de school wel 
oplegt, waardoor u niet zelf naar een goedkoper alternatief kunt zoeken. 
 
o U moet het materiaal op school aankopen (zoals de turn t-shirt). 

o De school vraagt specifiek materiaal, zoals een bepaald tijdschrift of een bepaald type map. 
 

 Meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die (geheel of gedeeltelijk) binnen de 
schooluren vallen. U bent niet verplicht om uw kind te laten deelnemen. Als uw kind meegaat, kan de 
school daarvoor wel een bijdrage vragen. 

Hoe wordt dit verrekend via de schoolfactuur? 

Op de factuur van de maand oktober, op deze van januari en deze van maart wordt telkens 1/3 van het bedrag 
van de maximumfactuur (32 euro in oktober, 32 euro in januari en 31 euro in maart voor de lagere school/17 
euro in oktober, 17 euro in januari en 16 euro in maart voor de kleuterschool) aangerekend. 

De 'maximumfactuur ' bedraagt voor het schooljaar 2022-2023 voor de kleuterschool maximum € 50 en voor de 
lagere school € 95. Dit omvat de bijdrage die u als ouder betaalt voor meer materialen en meer activiteiten dan 
strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender 
maken.  

Voor die uitgaven kan de school een bijdrage vragen aan de ouders. Daarvoor bestaan regels. De regels 
verschillen volgens de aard van de uitgaven: de maximumfactuur en de bijdragelijst. Meer informatie hierover 
vindt u via de link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-
kleuter-en-lager-onderwijs 

 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs
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WIJZE VAN BETALING 

Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een elektronische factuur. We verwachten dat de factuur op tijd en 
volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na afgifte. We verwachten dat de factuur betaald wordt 
via overschrijving. Indien er een probleem zou zijn met of een fout staat in de factuur, dient dit binnen de 14 
dagen na afgifte gemeld te worden via facturatie@lutgardiscollege.be. Nadien worden facturen niet meer (deels) 
gecrediteerd. 

Wanneer u laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we 
het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we 
opnemen in de schoolfactuur.  

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolfactuur. Dat 
betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige factuur te betalen. We kunnen dus niet ingaan 
op een vraag om de schoolfactuur te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolfactuur, 
bezorgen we jullie beiden een identiek exemplaar van de schoolfactuur. Zolang die factuur niet volledig betaald 
is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar 
gemaakt hebben. 

BIJ WIE KAN JE TERECHT I.V.M. BETALINGSMOEILIJKHEDEN  

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolfactuur, kan je contact opnemen met de directie. 
Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een 
discrete behandeling van uw vraag. 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële 
problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen 
ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, 
hanteert de school volgende procedure: 

- bij niet tijdige betaling van een schoolfactuur wordt een digitale betalingsherinnering gestuurd, betaalbaar 
binnen de 14 dagen; 

- bij niet tijdige betaling van de betalingsherinnering wordt een digitale aanmaning gestuurd, betaalbaar binnen 
de 14 dagen; 

- bij niet tijdige betaling van de aanmaning wordt een sommatie per brief gestuurd, betaalbaar binnen de 14 
dagen; 

- indien aan alle voorgaande stappen geen gehoor werd gegeven, zien wij ons genoodzaakt uw dossier door te 
geven aan onze partner TCM Belgium, Ambachtenlaan 13 C te Heverlee. Dit brengt extra kosten met zich mee. 

 

Verjaardagen 

Wanneer uw kind verjaart mag het een cake/taart meebrengen naar school.  Geen slagroomtaarten, 
geen drank, geen chips en ook geen zakjes snoep wordt in de klas uitgedeeld.   
 
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet op school uitgedeeld.   
 

mailto:facturatie@lutgardiscollege.be
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Kalender en belangrijke data 

Zie bijlage 

Infoavond 

 

Maandag 5 september voor de ouders van de kleuters: 

Om hoe laat?   Start om 18u30 

Waar?    In de refter van de Franstalige school 

Wat?    1) Welkomstwoord van de directeur en praktische informatie 

    2) De leerkrachten geven een woordje uitleg over hun werking in eigen klas. 

 

Dinsdag 6 september voor de ouders van de leerlingen van de lagere school: 

Om hoe laat?   Start om 18u30 

Waar?    In de refter van de Franstalige school 

Wat?    1) Welkomstwoord van de directeur en praktische informatie 

    2) De leerkrachten geven een woordje uitleg over hun werking in eigen klas. 

Partners van de school 

Het oudercomité:  

Voorzitter:   Dhr. Hervé de Caritat (papa van Arnaud 1L en van Diego 1KK) 
Co-Voorzitter:   Dhr. Mike Vermassen (papa van Louis 3KK) 
Penningmeester:  Dhr. Diego Watelet (papa van Augustin 5L, Maxence 2L en Joséphine 3KK) 
Secretaris:  Dhr. Baudouin Bokiau (papa van Victor 2KK) 
Kernlid:   Mevr. Philippine van Rijkevorsel (mama Alice 6L, Charles 3L en Inès 1L) 
 

De bibliotheek van Oudergem:     https://oudergem.bibliotheek.be   

Brede School Oudergem:      www.bredeschoolbrussel.be/oudergem/  

OCB: Onderwijscentrum Brussel:     www.onderwijscentrumbrussel.be  

CLB: Centrum voor LeerlingenBegeleiding    www.vclb-pieterbreughel.be   

ONW: Ondersteuningsnetwerk West Brabant Brussel. www.onwwbb.be  

https://oudergem.bibliotheek.be/
http://www.bredeschoolbrussel.be/oudergem/
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
http://www.vclb-pieterbreughel.be/
http://www.onwwbb.be/
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Hygiëne 

Wij hanteren nog een aantal hygiënemaatregelen: 

- De leerlingen wassen of ontsmetten hun handen alvorens te eten en wanneer ze de les 

opnieuw starten na een speeltijd. 

 

Taalscreening en digitalisering 

 

Taalscreening voor kinderen van de 3de kleuterklas 

Vanaf schooljaar 2021 – 2022 screenen basisscholen in het gewoon onderwijs elke leerling van 5 jaar 

op de kennis van de onderwijstaal: “KOALA”. De screening gaat na in welke mate de leerling het 

Nederlands voldoende beheerst. De screening test voornamelijk de luistervaardigheid. 

Op basis van de resultaten van de taalscreening zullen leerlingen die het Nederlands onvoldoende 

beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands moeten volgen. Dit kan door middel van een 

taalbad.  

 

 

 

Digitalisering van het onderwijs 

De Corona-periode heeft het onderwijs ook positieve zaken bijgebracht, nl: Blended learning. Het 

onderwijs werd gedwongen om op afstand onze kinderen de leerstof aan te leren. Dit kon niet anders 

dan met een computer, tablet of zelfs met de smartphone.  

Vanaf vorig schooljaar werden er middelen vrijgemaakt om de computationele vaardigheden van 

leerlingen verder te stimuleren. Daarom wordt er voor elke leerling van de 3de graad lager onderwijs 

een eigen computer, met name een chromebook, voorzien.  

Ook de andere leerlingen van de school krijgen de kans om met computers in de klas aan de slag te 

gaan. 
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Wat brengen de kinderen mee naar de klas en wat 

voorziet de school 

Zindelijkheid van peuters en kleuters 

Het is zowel onze verantwoordelijkheid als dat van de ouders om in te staan voor de 

zindelijkheidstraining van de kinderen. Peuters die nog niet zindelijk zijn en op school starten, moeten 

intensief getraind worden. Wie graag hier bijkomende info voor wilt, graag mailen naar de leerkracht 

van uw kind. 

Bij peuters/kleuters die nog niet zindelijk zijn, wordt gevraagd om wegwerpluiers, toiletdoekjes en 

reserverkledij mee te geven naar de klas. Bij het niet naleven van deze afspraak, worden ouders 

gevraagd om de onkosten van luiers te vergoeden aan de school.  

Niet vergeten: wij vragen om alle kledij te voorzien van naam van uw kind. 

 

 

 

 

 

 

Lagere schoolkinderen 

Elke leerkracht stuurt u een materialenlijst door via mail. Enkel wat er op de lijst staat, dient 

aangekocht te worden. De rest van het materiaal voorziet de school en hoeft u NIET aan te kopen. 

 

Materiaal dat de school gratis voorziet: 

- Bewegingsmateriaal  

- Constructiemateriaal  

- Handboeken, schriften, werkboeken, werkbladen, fotokopieën, software,… 

- ICT-materiaal (computers, internet,…) 

- Informatiebronnen: woordenboeken, klank-en beeldmateriaal, radio, film, atlas,… 

- Kinderliteratuur: prentenboeken, voorleesboeken,.. 

- Knutselmateriaal: lijm, schaar, grondstoffen, textiel,… 

- Leer-en ontwikkelingsmateriaal: spelmateriaal, lees-en rekenmateriaal, denkspellen,… 

- Meetmateriaal: lat, graadboog, geo-driehoek, klok, thermometer,… 

- Muziekinstrumenten 
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- Planningsmateriaal: schoolagenda, kalender,… 

- Smartschool 

- Schrijfgerief  

Kleurpotloden en stiften mogen ouders zelf aankopen als persoonlijk materiaal van hun zoon/dochter. 

Liefst ook allemaal met naam op! 

Middagdutje voor de allerkleinsten 

 

Wij voorzien een slaapmoment op de middag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) van 12u30 – 

13u30. 

Gelieve hiervoor te voorzien: 

- Dekentje 

- Tut/ doek 

- Pamper = pull-up (indien nodig) 

 

Sport op school 

 

Turnen 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag turnen de leerlingen in het Gymnasium te Oudergem. 

Op woensdag turnen de leerlingen in de sportzaal van de school. 

 

De leerlingen van de lagere school turnen in een t-shirt van de school. Indien uw kind nog geen turn t-

shirt van de school heeft, kan u het bestelformulier die bij de brief wordt toegevoegd invullen en aan 

de klasleerkracht afgeven. 

Hierbij dient een leerling van thuis uit nog een donkerblauwe of zwarte short en witte turnpantoffels 

mee te brengen. 

Zwemmen 

Wij voorzien zwemlessen watergewenning voor de 3de kleuterklas gedurende het hele schooljaar. 
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Afwezigheid van leerlingen 

Indien uw kind ziek is of afwezig… 

Verwittig de KLASLEERKRACHT voor 8u00 VIA SMARTSCHOOL! 

Doktersattesten en/of afwezigheidsbriefjes worden na ziekte afgegeven aan de klasleerkracht OF 

digitaal via smartschool naar de klasleerkracht doorgestuurd, NIET naar de directie. 

 

Reden van 
afwezigheid 

Duur Leerling of ouder 
geeft: 

Opmerking/ uitleg 

Ziekte Tot en met 3 
opeenvolgende dagen 

Schriftelijke verklaring 
van de ouders 
 

Kan maximaal 4 keer 
per jaar 
(zie 
afwezigheidsbriefjes 
achteraan in de 
schoolagenda van uw 
kind) 
 

Ziekte  Langer dan 3 
opeenvolgende 
kalenderdagen 

Medisch attest van een 
geneesheer, specialist, 
psychiater, tandarts, 
orthodontist, 
administratieve 
diensten van het 
ziekenhuis of erkend 
labo) 
 

 

Ziekte  Na 4 maal wettiging 
met verklaring van 
ouders 

Medisch attest van een 
geneesheer, specialist, 
psychiater, tandarts, 
orthodontist, 
administratieve 
diensten van het 
ziekenhuis of erkend 
labo) 

Wanneer een leerling 
reeds 4 maal afwezig 
was wegens ziekte met 
een schriftelijke 
verklaring van de 
ouders, dan is vanaf de 
5de keer een medisch 
attest vereist.  
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Samenwerking binnen de vzw Lutgardisscholen 

 

Samen vormen wij de vzw lutgardisscholen: 

- Basisschool Sint-Juliaan De Vlindertuin 

- Basisschool Wonderwoud: Directeur: Joyce Van Moer 

- Lutgardiscollege (secundair onderwijs): Directeur: Sabine Verheyden 

- ’t Sloeberke  (kribbe): Verantwoordelijke: Lize Lefevere  

Het schoolbestuur:  

Voorzitter: Dhr. Daniël Poelman 

Ondervoorzitter: Dhr. Luc Leyns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


