
 

 

 

 

Beste ouder 

Vanaf schooljaar 2019-2020 zal de bel in VBS Sint-Katrien ’s ochtends 10 minuten vroeger rinkelen, 

namelijk om 08.40 uur. De schooldag zal eindigen om 15.40 uur. De begin- en einduren van de voor-

en naschoolse opvang worden niet gewijzigd.  

We kiezen voor 4 lesblokken van 50 minuten (onderbroken door een pauze) in de voormiddag en 2 

lesblokken van 50 minuten (onderbroken door een pauze) in de namiddag.  Op woensdag zullen er 3 

lesblokken van 50 minuten zijn ( tot 11.45 uur). Dagelijks zal er ook 10 minuten geïnvesteerd worden 

in leren leren (boekentassen maken, agenda schrijven,…)  

Concreet: de schooluren vanaf 2 september 2019. 
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Deze gewijzigde schooluren kwamen tot stand in overleg met het schoolbestuur KBO Herzele, de 

directie en het leerkrachtenteam. Waarom deze aanpassing? 

- De leeractiviteit en de concentratie liggen in de voormiddag beduidend hoger en daar willen 

we maximaal gebruik van maken.  

- Voor de kleuters kunnen we met een langere voormiddag meer leeractiviteit aanbieden en 

nog sterker inzetten op hun ontwikkeling.  

- Lesuren lichamelijke opvoeding en zorg kunnen efficiënter ingericht worden omdat we 

zowel in de voor- en namiddag kiezen voor volledige lesblokken van 50’.  Ook de 

samenwerking met externe partners (ondersteuningsnetwerk) zal hierdoor efficiënter 

verlopen.  

- In het nieuwe uurrooster wordt tijd voorzien voor het project 

“Kwartiermakers”. Dit project is een initiatief van Willewete vzw & 

Clasvisbooks om vrij lezen op basisscholen aan te moedigen: scholen die zich bij 

het project aansluiten, maken zich sterk om iedere leerling iedere dag vijftien 

minuten vrij te laten lezen. Waarom? Omdat dit een leuke en effectieve manier 

is om de leesvaardigheid, woordenschat én schoolprestaties van kinderen te 

verbeteren. Leesmotivatie/ leesplezier worden één van de prioriteiten van VBS 

Sint-Katrien in het schooljaar 2019-2020. Na een grondige motivering werden we gekozen 

als één van de 100 “Kwartiermakers”-scholen in Vlaanderen! 

 

http://www.vbssintkatrien.be/

