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1. Schoolreglement 

Via een apart bericht werd aan de ouders gevraagd om het herziene schoolreglement goed te 

keuren. Er zijn weinig grote wijzigingen: 

• kinderen jonger dan 5 jaar kunnen vervroegd toegelaten worden tot lagere school, mits gunstig 

advies klassenraad 

• verlengd verblijf in lagere school kan tot latere leeftijd dan 14 jaar, mits gunstig advies 

klassenraad 

• minimum leeftijd voor behalen van getuigschrift werd geschrapt 

• kind met individueel aangepast curriculum (IAC) kan nu wel getuigschrift behalen 

• voor een kind met IAC, waarvoor blijkt dat begeleiding niet haalbaar is voor de school, kan in 

overleg met de ouders beslist worden dat de school de begeleiding niet kan voortzetten 

• digitaal akkoord voor wijziging aan pedagogisch project en schoolreglement is mogelijk 

• bedragen voor maximumfactuur werden gewijzigd 

KS 45 -> 50 euro 

LS 90 -> 95 euro 

budget voor meerdaagse uitstappen  450 -> 480 euro 

Suggestie: in de toekomst de reeds gekende wijzigingen aan het schoolreglement bespreken in de 

schoolraad van juni voor het daaropvolgend schooljaar. 

2. Zwem- en sportregeling  

Omwille van de sluiting van het zwembad van Wijnegem liep er vorig jaar een proefproject in 

Sportoase Brasschaat. Er was toen geen plaats in Sportoase Deurne. Intussen zijn er wel enkele 

plaatsen beschikbaar in Sportoase Deurne, die verdeeld werden tussen de Wijnegemse 

basisscholen. Onze school zwemt op donderdag en vrijdag.  

Er kunnen slechts 3 klassen per week gaan. Daarom werd beslist om het derde en vierde leerjaar te 

laten zwemmen. Vierde leerjaar gaat eerst ongeveer dertien weken, het derde leerjaar gaat de 

daaropvolgende weken. Dit geeft het meeste rendement. 

De nieuwe zwemregeling loopt vrij goed, hoewel af en toe vertraging met het busvervoer. De kosten 

van het vervoer worden door de gemeente gedragen. Suggestie om met de fiets te gaan, wordt niet 

weerhouden, omwille van gevaarlijke kruispunten op de route en te jonge leeftijd van de 

zwemmertjes.  

Op termijn zal de regeling geëvalueerd worden en zal er bekeken worden of er extra momenten in 

het zwembad vrij komen om ook andere klassen of kinderen van de derde graad die nog 

onvoldoende kunnen zwemmen te laten deelnemen. 

 



Omdat er minder uren gezwommen wordt, zijn er meer sporturen op school. Het vierde, vijfde en 

zesde leerjaar gaat voor een deel van die uren naar de gemeentelijke sporthal. Er is een nieuwe 

sportleraar aangenomen, meester Robbe.  

Verder is er ook middagsport, o.a. om de drukte op de speelplaats te verminderen (andere 

middagactiviteiten: koor met juf Marit, binnenspeelplaats, tafels buiten voor rustige spelletjes, 

eerste leerjaar speelt af en toe in de kleuterschool).  

3. Les Frans in vijfde leerjaar 

De eerste kennismaking met het leren van de Franse taal wordt door de kinderen op verschillende 

manieren ervaren. Voor sommigen blijkt dit moeilijk en ze verliezen snel hun motivatie. Vraag om bij 

lesoverhoringen meer aandacht te hebben voor visueel en communicatief aspect, dus niet alleen 

letterlijke vertaling van woorden/zinnen.  Dit gebeurt al voor grote toetsen. Wordt verder besproken 

met leerkrachten vijfde en zesde leerjaar.  De school zet ook in op initiatie Frans in het 3de en 4de 

leerjaar. Deze initiatie wordt op een speelse en muzische manier, in halve klasgroepen, aangeboden. 

(juf Marit) 

4. Fruit op school 

Vraag naar meer fruit op school bv. enkel koekje op woensdag en alle andere dagen fruit: Ouders zijn 

vrij om zo vaak als ze willen fruit mee te geven, maar op woensdag zijn ongezonde tussendoortjes 

niet toegelaten. 

5. Voorstel schoolactiviteit 

Evi Rosiers (ZinDerDing) is een professionele verhalenvertelster uit Ranst. Zij geeft met haar 

Verhalenmachine interactieve vertelvoorstellingen voor alle leeftijden. Sluit mooi aan bij het 

jaarthema van de school. Kan een mogelijke schoolactiviteit voor kleuter- en/of lagere school zijn.  

https://www.zinderding.be/ 

6. Halloween  

Halloween is geen thema in de kleuterschool. Kleuters komen dus niet verkleed naar school.  

Er wordt wel een Halloweenwandeling georganiseerd door Toerisme Voorkempen op maandag 

31 oktober. Ouders werden hierover ingelicht via de Nieuwsbrief. 

7. Veiligheid aan de schoolpoort 

De kinderen van de lagere school komen om 15.30 uur beter gespreid naar buiten dan vorig jaar, de 

doorstroming bij het oversteken van de Turnhoutsebaan verloopt vlotter. 

De school is al jaren vragende partij bij de gemeente voor een betere zichtbaarheid van de school in 

het verkeer.  

Binnenkort is hierover opnieuw overleg tussen de directie en de gemeente: kunnen fluo-mannetjes 

gezet worden? Bestaan ze nog? Is er ander materiaal om de aandacht te vestigen op de 

aanwezigheid van de scholen? Wat doet de gemeente hier aan de verkeersveiligheid?  

Ook ouders moeten zich aan de verkeersregels houden en aan de verkeerslichten oversteken. 

De schoolraad zal contact opnemen met de gemeente om signalisatie en veiligheid aan de 

schoolpoort aan te kaarten. 

 

Vanaf na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie zijn de kinderen verplicht om een fluovestje te 

https://www.zinderding.be/


dragen op weg van en naar school. Wie nog geen vestje heeft, kan hiervoor op het secretariaat 

terecht. 

8. Op de speelplaats van Annuntia, waar ook de kinderen van de lagere school spelen, vond een kind 

een vaper. Dit blijkt al meerdere keren gebeurd te zijn. Wordt opgenomen met de directie van 

Annuntia. 

9. Varia 

De namen van de oudervertegenwoordiging van de schoolraad worden aangepast op de website van 

de school. 

10. Volgende vergaderingen 

De volgende vergaderingen van de schoolraad voor dit schooljaar zijn gepland op dinsdag 10 januari 

2023, woensdag 29 maart 2023 en dinsdag 13 juni 2023, telkens om 20.00 uur. 


