Het Wonderkrantje

Onthaalbrochure

In deze onthaalbrochure
vindt u allerlei nuttige
informatie over de school
terug.
Bewaar deze folder goed;
u hebt hem misschien
sneller nodig dan u denkt
…
Met vriendelijke groet
Leerkrachten en directie

Elk kind is een wonder !
Samen maken we wonderen waar in het Wonderwoud !

Dit zijn onze contactgegevens :
Lutgardiscollege BaO Wonderwoud
Kathleen Van Hemelrijck, directie
Emile Steenostraat 4
1160 Oudergem

02/673.06.34
0493/78.46.20
www.wonderwoud.be
directie@wonderwoud.be

K. Van Hemelrijck

Onze schoolvisie

Samen leren samenleven !
Het Wonderwoud vanuit
de boomhut met de
verrekijker
Lutgardiscollege BaO
Wonderwoud is een kleine
katholieke Nederlandstalige
dialoogschool in Oudergem ,
waarbij we respect,
verbondenheid, zin in leren, zin
in leven hoog in het vaandel
dragen. Op onze school mag elk
kind een “Wonder” zijn. Wij
zetten het wondermooie van
elk kind in de kijker. Samen
bouwen aan een warme
school !

De elfjes zijn onze bedreven en
enthousiaste leerkrachten die
vol passie en bezieling en met
een growth mindset alles in
goede banen leiden. Zij zorgen
er in team voor dat iedereen
zich thuis voelt op school.
Kinderen, ouders en personeel
die vertrouwen hebben, die zich
goed én betrokken voelen,
enthousiast én leergierig zijn. Ze
werken fijn samen en staan
open om véél te leren en de
wijde wereld in te trekken
samen met de kinderen. We zijn
samen verantwoordelijk voor de
groep kinderen waarmee we
samen mee op weg gaan.

Een brede ontwikkeling
De grote oude boomstelt de brede ontwikkeling van elk kind centraal.
Onze kinderen gebruiken hoofd, hart en handen om zichzelf en de wereld
te ontdekken: taal, rekenen, techniek, wetenschap, expressie, kunst,
cultuur, …
We voeden onze kinderen op tot sociaal vaardige en veerkrachtige jong
volwassene . Kinderen die gefocust zijn op 3 basisregels : respect voor
zichzelf, respect voor de anderen, respect voor materiaal. Eveneens door
‘oog en oor te hebben voor de verschillende culturen binnen onze school
leren onze kinderen op school mee te draaien, sterk te staan in het echte
leven in onze complexe en diverse samenleving.
Nu en later.

Voor elk kind op maat

Het Wonderwoud biedt onderwijs op maat. Al spelende, al doende' leren staat bij ons centraal.
Wat kinderen zelf hebben ontdekt, beklijft.
We zorgen ervoor dat alles wat onze kinderen leren zinvol is en zoveel mogelijk aansluit bij de
leefwereld van het kind. Realistische contexten vormen het uitgangspunt van lessen, onderzoek,
projecten, ateliers,... en bevorderen het toekomstgericht denken. De basis is gelijk voor
iedereen, maar elk kind is anders en uniek, heeft andere talenten en noden, komt uit een
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andere sociale context. Wij passen onze aanpak binnen en buiten de klas aan: het ene kind
gebruikt een laddertje, het andere krijgt een duwtje in de rug, nog een ander kind werkt bijna
helemaal zelfstandig of heeft een extra uitdaging nodig. De hangbrug verbindt de kinderen met
elkaar: al spelend en al handelend, leren ze samen. Elke dag opnieuw bieden we alle kinderen
maximale leer- en ontwikkelingskansen

Met oog voor kwaliteit
Met de verrekijker zoomen we voortdurend in en uit en streven we samen naar ‘de lat hoog
voor iedereen’
Te bereiken doelen en eindtermen, zelfreflectie, evalueren, bijsturen, borgen staan hierbij
centraal. Dit opvoedingsproject, deze visie is op ieder kruispunt een wegwijzer, bij iedere
terugblik een toetssteen.

Open communicatie
We communiceren open en dag in dag uit met elkaar langs verscheidene kanalen: de uil met de
nieuwskrant, de duif met de post, de bosmuis met een pc. Tijdens teamvergaderingen,
ouderraden , kringgesprekken in de klas, informele babbels praten, overleggen en reflecteren
we als dieren in een kring over wat er in het Wonderwoud gebeurt

Iedereen een plaats
Alle dieren hebben hun plaats in ons Wonderwoud, klein
en groot, jong en oud. Kinderen, ouders, leerkrachten, partners in
de buurt, … iedereen mag suggesties doen, advies geven, initiatief
nemen, verantwoordelijkheid opnemen.
Als een fiere pauw mag iedereen zijn talenten tonen, benutten en
delen.
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Wie zijn wij … ?

Zandgroeflaan 6 1160 Oudergem
info@lutgardiscollege.be
02 672 38 67
Ondernemingsnummer 412.433.607 (Bijl B.S. 04/03/2005)
RPR: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

 2 Vrije basisscholen

 Lutgardiscollege BaO Wonderwoud - Oudergem


Sint-Juliaan De Vlindertuin – Oudergem

 1 Algemeen secundaire school
 Lutgardiscollege – Oudergem
 1 Kinderdagverblijf
 ’t Sloeberke – Oudergem

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk
voor het beleid en de beleidsvorming en zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed
verloop van het onderwijs. Zij heeft o.a. beslissingsbevoegdheid over:
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de strategische doelstellingen op het niveau van de organisatie;
de goedkeuring van schoolreglementen en personeelsaangelegenheden;
het oprichten, sluiten of fusioneren van studierichtingen en het instellen en
programmeren ervan van;
de beheersovereenkomst, het financieel plan en het jaarverslag;
alle collectieve regelingen inzake personeel;
principiële beslissingen over grote investeringsdossiers;
structurele samenwerkingsverbanden met derden

Samenstelling Raad van Bestuur :
Voorzitter: dhr. Daniël Poelman
Algemeen Beheerder
Vicariaat voor het Tijdelijke
Financieel Beheer van de scholen – Diocesane Solidariteit
Aartsbisdom Mechelen - Brussel
Wollemarkt 15 - 2800 Mechelen

Leden en vertegenwoordigers:







vzw Aartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van Brussel, wordt vertegenwoordigd
door dhr. Pat Vandewiele
vzw Broeders Maristen van België, wordt vertegenwoordigd door Br. Maurice Taildeman
Br. Roger Malfait;
Dhr. Luc Leyns, lokale gemeenschap
Dhr. Luc Vandermosten, voormalig leerkracht S.O. en vakbondsafgevaardigde
Dhr. Philip Janssens, genodigde (voormalig voorzitter van het oudercomité en de
schoolraad)

Directie

Kathleen Van Hemelrijck



Mailadres: directie@wonderwoud.be
Telefoon: 0493/78.46.20

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de school.
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Team Lutgardiscollege BaO Wonderwoud

Directeur : Kathleen Van Hemelrijck (directie@wonderwoud.be)
Zorgcoördinator : Joyce Van Moer (joyce.vanmoer@wonderwoud.be)
Kleuteronderwijs
Onthaalklas + 1ste kleuterklas : Zoë Boddin & Carlyn Pollenus (zoe.boddin@wonderwoud.be)
(carlyn.pollenus@wonderwoud.be)
2de kleuterklas : Eline Vanschoelant (eline.vanschoelant@wonderwoud.be)
3de kleuterklas : Loes Degeest (loes.degeest@wonderwoud.be)
Bewegingsopvoeding : Jochen Demaerschalck (jochen.demaerschalck@wonderwoud.be)
Kinderverzorgster : nog in te vullen
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Lagere school
1ste leerjaar : Tessa Schraets (tessa.schraets@wonderwoud.be)
2de leerjaar : Silke De Waelheyns (silke.dewaelheyns@wonderwoud.be)
3de leerjaar : Kelly Becu (kelly.becu@wonderwoud.be)
4de leerjaar : Bart Joris (bart.joris@wonderwoud.be)
5de leerjaar : Jessica De Sutter(jessica.desutter@wonderwoud.be)
6de leerjaar : Stefanie Tirez (stefanie.tirez@wonderwoud.be)
Bewegingsopvoeding : Jan Roelants (jan.roelants@wonderwoud.be)
Zwemmen : Jochen Demaerschalck (jochen.demaerschalck@wonderwoud.be)
Ondersteunend zorgteam voor de kleuter- en lagere school
Katrien Rosseels (katrien.rosseels@wonderwoud.be)
Hilde Terlaeken (hilde.terlaeken@wonderwoud.be)
Jerien Boogaerts (jerien.boogaerts@wonderwoud.be)
Carolien De Vos (carolien.devos@wonderwoud.be)

Financieel verantwoordelijke voor de VZW Lutgardisscholen : Chris Menschaert
(facturatie@lutgardiscollege.be)
Administratief bediende : Anja Bosmans (anja.bosmans@wonderwoud.be)
Dame verantwoordelijk voor het onderhoud : Nursel Shabanova
Dames verantwoordelijk van de voor-en naschoolse opvang, middagopvang :
Soumaya Chaabi, Ylza Brahimi, Anne Geets, Anja Bosmans, Nursel Shabanova
Juf Soumaya en juf Nele zijn dit schooljaar afwezig. Beiden verwachten een baby’tje😊
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Samenwerking met ouders
Als ouder wil je impact hebben op het schoolgebeuren. Ook vanuit de school bestaat de
uitdrukkelijke wens om door nauwe samenwerking met de ouders de opvoeding en het
onderwijs van de kinderen te bevorderen. Er bestaat in het Wonderwoud een stevige traditie
inzake ouderparticipatie en betrokkenheid.
Ook in de toekomst willen we dit zo behouden, om op één of andere manier actief mee te
helpen onze school verder uit te bouwen. Zo is er de Schoolraad, het Oudercomité waar tal van
onze ouders deel van kunnen uitmaken.

Schoolraad 2021-2025
Elke school heeft een schoolraad met vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en lokale
gemeenschap. Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen inzake
algemene schoolorganisatie, welzijn, schoolreglement, grote verbouwingen, …
De schoolraad kan ook op eigen initaitief advies geven aan het schoolbestuur.
Vanaf dit schooljaar is er een gemeenschappelijke schoolraad opgericht voor de 2 basisscholen
(Wonderwoud en Vlindertuin) van de Vzw Lutgardisscholen – Brussel
Samenstelling
Personeelsgeleding
Carolien De Vos
Zoë Boddin

Oudergeleding
Lokale gemeenschap
BaO Wonderwoud
Stefan Pieters
Arne Wouters
Nicolas Simon
Pieter De Sutter
(Voorzitter)
Sint-Juliaan De
Marleen Bois d’Enghien Philippine Van
Rit Goetschalckx
Vlindertuin
Améline De Sutter
Rijckevorsel
(secretaris)
Dominiek Pollet
De directies, K. Van Hemelrijck (Wonderwoud) en S. Vermeire (Vlindertuin) wonen van rechtwege
de vergaderingen bij en hebben een raadgevende stem
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Oudercomité
Het Oudercomité is een vereniging van geëngageerde ouders die samen met een afvaardiging
van het schoolteam regelmatig samenkomen om via allerhande activiteiten de school en dus
ook haar leerlingen – uw kinderen – zowel praktisch als financieel te ondersteunen.

Samenstelling
Voorzitters : Elise Serck en Stéphanie Hollanders
Kernleden : Nicolas Simon, Valentine de Francqen, Sabine Matthys, Anne Radermecker, Philip
Janssens
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GEEN SCHOOL

Vakantiedagen schooljaar 2021-2022

GEEN OPVANG
Pedagogische
studiedagen :

Herfstvakantie: van maandag 1 tot en

Woe, 6 oktober 2021

Wapenstilstand: woensdag 11 november

Woe, 26 januari 2022

2021

Woe, 16 maart 2022

Facultatieve
verlofdagen :
Vrij, 12 november 2021
Ma, 13 juni 2022

BELANGRIJKE DATA !

met zondag 7 november 2021

Verwelkoming
Van alle NIEUWE kleutertjes,
leerlingen van de lagere school én
hun mama en papa

Kerstvakantie: van maandag 27
december 2021 tot en met zondag 9

Maandag, 30 augustus 2021

januari 2022

14.30u.

Krokusvakantie: van maandag 28
februari tot en met zondag 6 maart 2022
Paasvakantie: van maandag 4 tot en met

Infoavond voor ouders

zondag 17 april 2022 (paasmaandag: 18

Di, 7 september – 19.00u.

april 2021)

( Online !)

BELANGRIJKE DATA

Dag van de Arbeid: (zondag) 1 mei 2022

Afsluiten

Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27

Jeugdboekenweek

Open-klas-dag
Vrij,1 april 2022

mei 2022 (brugdag)

Sinterklaasfeest
Zondag 28 november 2021

Pinkstermaandag: 6 juni 2022

13.30u.

Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot en
met woensdag 31 augustus 2022

Kerstmarkt

Schoolfeest

vrijdag 17 dec 202.

Za, 12 juni 2022

vanaf 15.30u tot 18.00u

Proclamatie
3de kleuterklas + 6lj

Poëzieavond

Di, 28 juni 2022

Lagere school : oudercontacten :
1ste oudercontact + rapport 1 – september/oktober :
2de oudercontact + rapport 2 – november / januari :
3de oudercontact + rapport3 - februari / april
:
de
4 oudercontact + rapport4 - mei / juni
:

ma, 8 november
ma, 7 februari
do, 28 april
ma, 27 juni

Oudercontacten in de kleuterschool :
ma, 8 november 2020– ma 7, februari 2021 en ma, 27 juni 2021
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2021
2022
2022
2022

Jaarthema 2021-2022

“ Lezen is dromen met je ogen open”
Dit schooljaar staat opnieuw LEZEN in de focus...
Met een boekje in de hand, wordt het écht wel heel plezant!
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SCHOOLINFO
In-en uitgang van de school de kant van de Emile Steenostraat
Niet langs de Wahalaan (ingang secundair onderwijs)
KUS & KNUFFELZONE aan de schoolpoort
Dé plaats om afscheid te nemen van mama,papa, oma, opa, zus,broer, ….
Uitzondering voor de ouders van de kleutertjes van de onthaal- en 1ste kleuterklas : zij kunnen
hun zoontje of dochtertje toevertrouwen in de klas tussen 8.15u en 8.30u
Begin en einde van de lessen – brengen en afhalen van de leerlingen

Begin en einde van de lessen :
 Voormiddag van 8.30u.STIPT tot 11.40u.
 Namiddag van 13.00u. tot 15.20u.
 Op woensdag van 08.30u.STIPT tot 12.05u.
Alle kinderen – ook de kleuters van K2 en K3 -worden tenlaatste 5 minuten voor de aanvang
van de lessen verwacht op school zodat ze om 8.30u. rustig in de rij kunnen staan en
onmiddellijk ordelijk naar de klas kunnen vertrekken zodat de lessen tijdig kunnen aanvangen.
Alle kleutertjes kunnen terecht in hun klasje vanaf 08.15u. In de onthaalklas en eerste
kleuterklas brengen de ouders de kleuters in de klas, vanaf de tweede kleuterklas gaan ze alleen
naar hun klasje.
De schoolpoort sluit zodra de laatste klasrij of kleuterklas binnen is na het belsignaal.
Ouders die te laat komen met hun kind(eren) zullen GEDULDIG moeten wachten aan de
schoolpoort…
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Brengen van de leerlingen
Graag je kind steeds begeleiden tot aan de schoolpoort of tot IN de opvang tussen 7.30 en 8.00u

Te laatkomers
Kinderen van de lagere school en ook kleutertjes die te laat komen dienen zich aan te melden
aan de onthaalbalie.
Ouders van de allerkleinsten worden niet meer toegelaten bij het begeleiden van hun kinderen
naar de klassen na 8.30u
Dit zal gebeuren door de secretariaatsmedewerker, kinderverzorgster, zorgjuf of directie.
Afhalen van de leerlingen aan het einde van de schooldag
De kinderen van de lagere school worden in rijen naar de speelplaats gebracht. Na het
belsignaal wachten de (groot)ouders aan de kus-en knuffelzone . Op signaal van de leerkracht
worden de kinderen aan hun (groot)ouders,broer of zus,… toevertrouwd.
Leerlingen die huistaken, handboeken, agenda, een speeltje, … op school vergeten hebben,
kunnen normaliter niet meer op school terecht. Onmiddellijk na de schooluren, als de
klastitularis nog aanwezig is, kan dat wel nog even maar daarna niet meer. Andere
medewerkers maken, na het verlaten van de klas door de titularis, de klassen niet meer open.
Ook niet tijdens de huiswerkklas.
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Voor- en naschoolse opvang & huiswerkklas
De school heeft een eigen opvangdienst van 16.00u – tot 18.00u. Ook op woensdag van
12.30u tot 18.00u

De voorschoolse opvang : onder toezicht van juf Anja in de feestzaal (gelijkvloers)
-

van 07.30u. tot 08.00u. => tarief : €0,50 per begonnen half uur; vanaf het 3de kind gratis;

-

van 08.00u. tot 08.30u. => gratis. Alle kinderen spelen buiten.

-
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De naschoolse opvang :
van 15.35u. tot 16.00u : GRATIS



kleuters onder toezicht van juf Ylza op de speelplaats
lagere schoolkinderen onder toezicht van juf Anne.

vanaf 16.00u. is het BETALEND TOEZICHT onder begeleiding van juf Anne en juf
Ylza



€0,50 per begonnen halfuur (vanaf het 3de kind gratis)
De kostprijs voor de huiswerkklas is dezelfde als voor de naschoolse
opvang

Tijdens de naschoolse opvang start de huiswerkklas om 16.00u. en eindigt om 17.00u.:

Lagere schoolkinderen die nog aanwezig zijn op de speelplaats om 16.00u. zijn verplicht
om naar de huiswerkklas te gaan onder begeleiding van een toezichthouder of
leerkracht waar
de kinderen in alle rust hun huistaken kunnen maken.
De huistaakbegeleider zal er op toezien dat je kind de opgelegde taken afwerkt.
Wanneer een leerling klaar is met zijn werk, zal de huistaakbegleider de schoolagenda
nakijken. We verwachten dat de leerlingen effectief hun taken en lessen afwerken. Wie
zich niet aan de afspraken houdt, zullen we de ouders ook informeren.
Wie klaar is om 16.30u mag vervolgens bij juf Ylza gaan spelen in de feestzaal (of op de
speelplaats )
Belangrijk : om de rust en concentratie te behouden , kunnen de kinderen in de
huiswerkklas maar op 2 momenten afgehaald worden : om 16.30u of om 17.00u.
Dus niet tussen 16.00u en 16.30u !
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Woensdagnamiddag : naschoolse opvang door juf Ylza en juf Anne van 12.30u tot 18.00u
Van 12.30u. tot 18:00u. :BETALEND : €0,50 per begonnen halfuur (vanaf het 3de kind
gratis)
Boete na 18.00u. = €5 per begonnen kwartier

Belangrijke weetjes !

 Elk kind krijgt bij aanvang van het schooljaar een barcodekaart die aan de boekentas
dient gehangen te worden.
 Daarmee wordt elk kind bij aanvang van de opvang ingescand en bij het einde van de
opvang uitgescand.
 Voor de naschoolse opvang dient u dus voor vertrek zeker uw kind te laten uitscannen.
Gebeurt dit niet, dan wordt de naschoolse opvang aangerekend tot 18.00u.
 Bij 2de maal verlies of beschadiging van de barcodekaart zal €5 aangerekend worden via
de factuur.
 Kinderen die zich voor of na de opvanguren alleen bevinden in de omgeving van de
school staan niet onder verantwoordelijkheid van de begeleiders van de opvang. Om
veiligheidsredenen vragen wij aan ouders om hun kind tot in de opvang te begeleiden.
De begeleiders geven uw kind niet mee aan vreemde personen. Indien uw kind
occasioneel wordt afgehaald door iemand anders dan gewoonlijk, verwittig dan aub
vooraf de opvangbegeleider, leerkracht of directie.
 De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen. In geval van
ziekte van een kind tijdens de opvang zijn de eventuele dokterskosten ten laste van de
ouders.
 Wanneer kinderen schade toebrengen aan het gebouw / materialen van de school of het
personeel zal dit verhaald worden op de familiale verzekering van de ouders.
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Bereikbaarheid betaalde voor- en naschoolse opvang :
Ylza Brahimi : 0472/08.64.66
Directie
: 0493/78.46.20 (niet bereikbaar tijdens meetings, wel via sms)

Ter info :
De school kan kinderen in de opvang weigeren omwille van volgende redenen:





het gedrag van het kind staat een normale werking van de opvang in de weg en brengt de kwaliteit van de
opvang in het gedrang
het kind vormt een gevaar voor andere kinderen, de begeleiders of voor zichzelf
het kind kan omwille van medische redenen en de noodzakelijke verzorging niet (meer) opgevangen
worden facturen worden niet betaald
het kind wordt drie maal te laat afgehaald.

Maaltijden / Drank / gezond tussendoortje
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Er is geen mogelijkheid om drankjes aan te kopen via de school.
De kinderen hebben wel de gelegenheid om voor het speelkwartiertje WATER te drinken en
een gezond tussendoortje te veroberen: droog koekje zonder chocolade(!) of een
boterhammetje of fruit
Kan u de koekjes uit de verpakking halen en in een koekendoosje stoppen aub ?
Opgelet : IEDERE VOORMIDDAG FRUIT
Er worden nog géén warme maaltijden aangeboden. Noch voor de basisschool, noch voor de
leerlingen van het secundair.
Wie boterhammen eet, gebruikt een NAAMGETEKENDE brooddoos
Dagbijdrage middagtoezicht (wanneer het kind op school blijft tijdens de middag) : €1,30 per
dag, per gezin
Er wordt enkel en alleen WATER gedronken op onze school (geen engerie-, frisdrank of
fruitsapjes)
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Communicatie met de ouders
Omdat uw kind centraal staat en omdat we willen bouwen aan een warme school, vinden wij
het belangrijk dat de school en de ouders actief aan informatie-uitwisseling doen.
Deze communicatie kan op 3 verschillende manieren verlopen en vullen elkaar steeds aan :
 Mondelinge communicatie
 Communicatie op papier
 Digitale communicatie
Mondelinge communicatie






De leerkrachten zijn dagelijks te spreken net voor en net na schooltijd.
Verwelkomingsmoment voor nieuwe leerlingen en hun ouders : maandag, 30/8 om
14.30u
Infoavond 7 september 2021 (Online !)
Hebben leerkrachten, directie of ouders iets belangrijk te bespreken, dan wordt er een
afspraak gepland in onderling overleg.
Er worden 4 oudercontacten georganiseerd:
Lagere school : oudercontacten :
1ste oudercontact + rapport 1 – september/oktober : ma, 8 november 2021
2de oudercontact + rapport 2 – november / januari : ma, 7 februari 2022
3de oudercontact + rapport3 - februari / april
: do, 28 april
2022
de
4 oudercontact + rapport4 - mei / juni
: ma, 27 juni
2022



Oudercontacten in de kleuterschool :
ma, 8 november 2021 – ma 7, februari 2022en ma, 27 juni 2022
Bij een dringende vraag of een probleem kan u steeds één van volgende personen
telefonisch contacteren :
 Directie:
mevr. Kathleen Van Hemelrijck 0493/78.46.20
directie@wonderwoud.be




Zorgcoördinator:
mevr. Joyce Van Moer

Financieel en administratief verantwoordelijke:
mevr.Chris Menschaert 0476/170103
facturatie@lutgardiscollege.be

Schriftelijke communicatie
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joycevanmoer@wonderwoud.be

In het heen- en weerschriftje bij de kleuters noteren de leerkrachten persoonlijke
boodschappen, informatie met betrekking tot uw kind. Zelf kunt u korte boodschappen
noteren voor de leerkracht in de agenda
In de agenda van de lagere afdeling worden alle taken en lessen genoteerd, het mee te
brengen materiaal, documenten om in te vullen, persoonlijke boodschap voor de ouders,
informatie met betrekking tot uw kind,…. Hier is het belangrijk om dagelijks de agenda in
te kijken en te ondertekenen voor gezien. Zelf kunt u korte boodschappen noteren voor
de leerkracht
Documenten om in te vullen worden op papier meegegeven.
4x per schooljaar krijgen de leerlingen van de lagere school een rapport mee. Het
verschaft u niet alleen informatie over de schoolse vorderingen, maar ook over het
sociaal gedrag van uw kind.

Digitale communicatie
Onze website www.wonderwoud.be is het visitekaartje voor nieuwe ouders en een
infobord voor onze huidige ouders. Neem zeker regelmatig een kijkje! Schoolnieuws
krijgt hier een vaste plek.
Elke kleuterleidster zal eveneens communiceren via een gesloten facebookgroep. De
facebookgroep van vorig schooljaar werd afgesloten. Je kan enkel lid zijn van de
facebookgroep van de klas van je eigen kind.
Coming soon …. in de loop van dit schooljaar !!

We gebruiken het digitale platform SMARTSCHOOL
https://lcobasisschool.smartschool.be
 voor schoolgerelateerde communicatie vanuit de directie.
 leerkrachten kleuter en lager gebruiken het digitale platform SMARTSCHOOL
voor klasinterne communicatie.
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Op de infoavond geven de leerkrachten uitleg over de installatie en het
gebruik van dit platform.
Download de app van smartschool op uw smartphone. Bij instellingen kan
u aanduiden om een melding te krijgen wanneer er een
smartschoolbericht werd gepost.
Het is zeer belangrijk om deze informatie met de nodige aandacht te
lezen.

Wat vinden wij belangrijk in onze communicatie met ouders?
 Basisregel: beleefdheid en respect zijn essentieel in alle vormen
van communicatie.
 De leerkracht :
o leest zijn/haar mails 1 keer per dag.
o antwoordt binnen de 48 uur
o beantwoordt geen mails in het weekend of vakantieperiode
 In tijden van digitale communicatie blijven persoonlijk contact en rechtstreekse
communicatie heel belangrijk!
 Laat u niet verleiden tot een online discussie. Neem de telefoon of maak een afspraak
om alles rustig te bespreken.
 Lees de smartschoolberichten met de nodige aandacht! Zij bevatten heel wat nuttige
informatie!
 De verschillende kanalen om te communiceren hebben elk een eigen dynamiek. We
respecteren bovenstaande afspraken en reageren nooit in een ‘emotionele opwelling’
via online communicatie.

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op
(sociale) media.
Neem jij deel aan (sociale) media via ouder-whatsapp-groepen of ben je lid
van een FB klasgroep ? dan verwachten wij dat ook jij ieders privacy
respecteert !

Hou ook zeker een oogje in het zeil omtrent het gsm-gebruik van je
kind … elk jaar worden wij als school geconfronteerd met online
pesten !
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Wat brengen de kinderen mee naar de klas
Watwat
W
Gelieve voor de kleuters een kleine boekentas te voorzien die ze
zelf kunnen openen en sluiten, maar waarin toch een mapje
(schriftformaat) kan gestopt worden.
Mogen wij vragen de kledij van uw kleuter te voorzien van een
merkteken of een naamtekenen; vooral mutsen, sjaals, jassen, …
Bij de allerkleinsten wordt er door de ouders reservekledij
meegegeven naar school.
Bij peuters die nog niet zindelijk zijn wordt er gevraagd om
wegwerpluiers en toiletdoekjes mee te geven naar de klas. Bij het
niet naleven van deze afspraak zullen de ouders de onkosten voor
wegwerpluiers, … moeten vergoeden aan de school.
Lagere schoolkinderen hebben heel wat spullen nodig. Om de
kosten voor ouders zoveel mogelijk te beperken, is duidelijk bepaald welke materialen de
scholen zélf moeten aankopen voor kinderen in het basisonderwijs.
Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer, …
U vindt hieronder een lijst.
Zaken die u niet terugvindt in de lijst (bv boekentas, pennenzak, …) moet u zélf aankopen voor
uw kind. U bepaalt zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven.
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MATERIAAL DAT DE SCHOOL GRATIS VOORZIET
Lijst met materialen
Bewegingsmateriaal
Constructiemateriaal
Handboeken, schriften, werkboeken en
werkblaadjes, fotokopieën, software,
mappen, …
ICT-materiaal
Informatiebronnen
Kinderliteratuur
Knutselmateriaal
Leer-en ontwikkelingsmateriaal
Meetmateriaal
Multimediamateriaal
Muziekinstrumenten
Planningsmateriaal
Schrijfgerief
Atlas – globe - Kaarten

Voorbeelden
Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,
…
Karton, hout, hechtingen, gereedschap,
katrollen, tandwielen, bouwdozen

Computers inclusief internet, tv, radio,
telefoon,…
(verklarend)woordenboek, (kinder)krant,
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum,
cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal
Prentenboeken, (voor)leesboeken,
kinderromans, poëzie, strips, …
Lijm, schaar, grondstoffen, textiel
Spelmateriaal, lees-en rekenmateriaal,
denkspellen, materiaal voor sociaalemotionele ontwikkeling
Lat, graadboog, geo-driehoek,
tekendriehoek, klok (analoog en digitaal),
thermometer, weegschaal,…
Audiovisuele toestellen, fototoestel, …
Trommels, fluiten, …
Schoolagenda, kalender, dagindeling, …
Potlood, pen, …

Kleurpotloden en kleurstiften mogen ouders zelf aankopen als persoonlijk materiaal van
hun zoon/dochter; liefst genaamtekend !
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Overzicht van de schoolkosten

Verplichte activiteiten per klas
Totaal voor het schooljaar 2021-2022
Kleuteronderwijs:
Lager onderwijs:

Prijs

Niet verplicht aanbod
Middagbijdrage : 11.40u – 13.00u
(omschrijving op de factuur ‘verplichte
bijdrage’)

Prijs
€1,30 per gezin

Ochtendopvang : 7.30u -08.00
Avondopvang : 16.00 – 18.00
Woensdagnamiddag : 12.30-18.00

Tijdens naschoolse activiteiten op school
al dan niet georganiseerd door externen
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max.45 euro
max.90 euro

€050ind per
begonnen half uur.
Gratis vanaf 3de
kind
€0.50/kind per
begonnen half uur.
Gratis vanaf 3de
kind
€0.50/kind per
begonnen half uur.
Gratis vanaf 3de
kind
€0.50/kind per
begonnen half uur.

Te laat ophalen van de kinderen in de
naschoolse opvang
Bij 2de maal verlies of beschadiging van
barcode, nodig voor de voor-en
naschoolse opvang

Verplicht aanbod
Turn T-shirt
Turn broek
Materialen in bruikleen worden bij verlies
of beschadiging gefactureerd aan
nieuwwaarde ! (vb.vulpen, handboeken,
geo-driehoek, …
3de +4de +5de en 6de leerjaar is het
zwemmen GRATIS in functie van het
leerplan.
Meerdaagse uitstappen
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Gratis vanaf 3de
kind
€5 boete per
begonnen
kwartier
€5

€ 7,5
€10

Max. € 450 per
kind voor volledige
duur lager
onderwijs

Sport op school
De gymuitrusting op onze school bestaat uit een t-shirt, rood turnbroekje, witte turnpantoffels
of sportschoenen.
De kostprijs :

€10 voor de t-shirt met schoollogo
€7,5 voor rood turnbroekje

De sportschoenen en de turnzak zijn door de ouders zelf te voorzien.
De naam van de leerling staat op alle kledingstukken en ook op de turnzak.
De turnzak blijft op school. Voor elke vakantie wordt het turngerief meegegeven naar huis voor
een wasbeurt. Vanaf de eerste dag na de vakantie is het turngerief terug op school
Er worden eveneens buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd zoals schaatsen, fietsen,
sportdag, …
Hiervan zal u tijdig op de hoogte worden gebracht.
Zwemlessen gaan door in de VUB (Vrije Universiteit Brussel)
3de + 4de leerjaar; in het derde trimester is het de beurt aan het 5de + 6de leerjaar
De zwemlessen zijn gratis.

De leerlingen nemen het openbaar vervoer om naar het zwembad te gaan en worden
vervolgens opgehaald door onze buschauffeur, Jamal van het secundair onderwijs.
Graag steeds je gratis mobibkaart op zak te hebben anders wordt het openbaar busvervoer
aangerekend via de maandelijkse factuur.

26

SAMEN BOUWEN AAN EEN WARME SCHOOL
Als team leggen wij sterk de nadruk op
“Samen bouwen aan een WARME school”
Elk kind is een Wonder
Samen maken we wonderen waar in het Wonderwoud !
We streven ernaar dat onze kinderen zich THUIS voelen op onze school. Dan pas zijn kinderen
enthousiast, leergierig, luisteren ze graag, werken ze fijn samen, staan ze open om dingen bij te
leren …
Als WARME school hebben we aandacht voor de gevoelens, de eigenheid en de talenten van
onze kinderen.
Belangrijk hierbij :
 IEDER kind is een WONDER !
 Samen maken we wonderen waar in het Wonderwoud, steeds vertrekken vanuit het
POSITIEVE !
 Respect voor anderen, respect voor mezelf en respect voor materiaal is de rode draad
doorheen ons schoolklimaat.
 Kringgesprekken
 Fijne verjaardagsactiviteiten
 Maandpunten
 Leren STOP zeggen bij dingen die ze niet fijn vinden
 Klasoverschrijdend werken
 Leren omgaan met diversiteit
 Leren omgaan met zelfsturing

27

Verjaardagdagen
Kleutertjes en lagere schoolkinderen

Het kind staat die dag in het middelpunt van de belangstelling. De leerkrachten zorgen voor een
fijne dag.
Geschenkjes voor ieder individueel kind zijn niet toegelaten. Ook géén snoepzakjes, taart of
cake !
Leerkrachten geven op de infoavond meer uitleg over de aanpak bij verjaardagen. Deze
afspraken worden stipt nageleefd.

Alle jarigen worden SAMEN gevierd voor élke vakantie.
Wil je toch zorgen voor een verrassing op de dag dat jouw kind jarig is ?
Wij willen hierbij enkele fijne alternatieven promoten …
 De jarige mag een prentenboek meenemen om voor te lezen of een spel, blokken om
éénmalig te gebruiken in hoekenwerk.
 Voorlezen van een boek door mama, oma, papa, opa
 …
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Leerplichtige leeftijd verlaagd tot 5 jaar
= de kleutertjes in de derde kleuterklas bij juf Loes

Sinds 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat
6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar (=3de kleuterklas) De leerplicht
garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen.
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment
leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.

Nieuw dit schooljaar :
verplichte taalscreening in de 3de
kleuterklas (bij het begin van de
leerplicht)

Vanaf dit schooljaar wordt er elk jaar in de
derde kleuterklas tussen 10 oktober en 30
november een taalscreening afgenomen bij alle kinderen. Op basis van de resultaten van de
taalscreening zullen leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen een actief
taalintegratietraject Nederlands moeten volgen. Zo kunnen kleuters met een taalachterstand in
de rest van het schooljaar nog bijgewerkt worden. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs
Ben Weyts (N-VA).
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Wat als mijn kind afwezig of ziek is ? Verwittig steeds de school !
Via mail, telefoon of via SMS
secretariaat@wonderwoud.be of
directie@wonderwoud.be
of via SMS : 0493/78.46.20
of via telefoon : 02/673.06.34

Reden van
afwezigheid
Ziekte

Duur

Leerling of ouder bezorgt

Opmerking/uitleg

Tot en met 3
opeenvolgende
kalenderdagen

Schriftelijke verklaring
van ouders

Kan maximaal 4 keer per
schooljaar (zie
afwezigheidsbriefjes
achteraan in de schoolagenda
van jouw kind)

Ziekte

Langer dan 3
opeenvolgende
kalenderdagen

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

Ziekte: na 4
maal wettiging
met verklaring
van ouders
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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.

Veiligheid en verkeer
Wij proberen alles in het werk te stellen om de school voor uw kind zo veilig mogelijk te maken
en te houden.
Op aanvraag van de school zullen er gedurende het schooljaar extra controles uitgevoerd
worden door de lokale politie omtrent het overtreden van de verkeersregel, meer bepaald
‘langdurig parkeren op de kiss & ride zone’.
Kinderen die met de fiets of step naar school komen, kunnen die vooraan binnen de
schoolpoort plaatsen. We dringen er als school bij onze kinderen en hun ouders op aan steeds
een fluohesje en fietshelm te dragen.
De leerlingen moeten zich houden aan de afgebakende speelruimte en de gemaakte afspraken.
Bij schooluitstappen is het dragen van een fluohesje verplicht !
In geen geval mogen kinderen buiten de school hun ouders opwachten; kinderen mogen enkel
alleen naar huis mits schriftelijke toestemming van één van de ouders.
Mocht je “gevaren” opmerken aarzel niet om dit onmiddellijk te melden aan de directie.
Niemand mag zich ooit bedreigd voelen op onze school. Af en toe kunnen kinderen in conflict
komen met elkaar, dat is menselijk. Het schoolteam zal tussen deze kinderen bemiddelen en de
passende maatregelen treffen.
Ouders kunnen in geen geval kinderen vermanen, bedreigen of straffen op school. Indien dit
toch gebeurt, wordt aan deze ouders gevraagd om de speelplaats of het schoolterrein te
verlaten voor een bepaalde periode.
Kinderen die met de fiets of step naar school komen kunnen
die veilig plaatsen vooraan aan de schoolingang

Geef zelf steeds als ouder het
goede voorbeeld en gebruik het
zebrapad bij het oversteken !
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In geen geval
mogen kinderen
buiten de school
hun ouders
opwachten
of toelopen
naar de auto
waar mama of
papa in wachten
!

Toedienen van medicijnen
Op onze school wordt geen medicatie aan de leerlingen toegediend.
De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.
Als een leerling tijdens de schooluren medicatie moet nemen, kan dit enkel op
doktersvoorschrift. Bovendien moet de school dit eerst duidelijk afspreken met de ouders en de
leerling.
Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een
leerling na het correct nemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt.
Aan de ouder/ de behandelde arts wordt gevraagd om de verklaring ‘toedienen van medicatie’
in te vullen en te ondertekenen. Zonder dit document kan er geen medicatie worden
ingenomen.
Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders.
Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd.
Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan de directeur.
Lijst van besmettelijke ziekten en het document ‘toedienen van medicatie’ zijn terug te vinden
in de envelop met de gekregen documenten bij het begin van het schooljaar.

Verboden te roken op school !
Op het openbaar domein kunnen scholen het roken niet zomaar verbieden.
In principe geldt het rookverbod enkel voor het schooldomein. Om overlast
aan de schoolpoort te vermijden vragen wij jou om niet te roken aan de
schoolpoort.
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Schoolverzekering
Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen : op weg van huis naar school, van
school naar huis (de kinderen dienen wel de kortste weg te gebruiken), tijdens de schooldag (in
de school, tijdens uitstappen), op de schoolbus, tijdens de naschoolse opvang.
De verzekering dekt alle lichamelijke schade. Stoffelijke schade aan kledij, schoolmeubilair is
niet gewaarborgd en valt ten laste van de ouders (familiale verzekering).
Een ongeval dient onmiddellijk gemeld te worden aan de klastitularis, de directeur of het
secretariaat.
De leerlingen die tijdens de schooltijd zonder toelating van de directeur de school verlaten zijn
niet verzekerd door de schoolverzekering
Wat doen bij een ongeval ?
Indien uw zoon of dochter op school of op weg van of naar de school het slachtoffer is
geworden van een ongeval, dient u als volgt te werk te gaan :
Het formulier ‘schadeaangifte – lichamelijk ongeval ‘ wordt u door de school bezorgd of kan u
op school verkrijgen.
Dit formulier wordt door de school ingevuld, aangevuld door de ouders en de geneesheer.
De school zorgt voor de aangifte van het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij.
De ouders betalen alle kosten (geneesheer, apotheker, hospitalisatie, kinesitherapie, vervoer,
…)
De ouders bewaren alle rekeningen.
De ouders bieden alle rekeningen voor geneeskundige verzorging voor terugbetaling aan, aan
hun ziekenfonds of andere verzekeringsinstelling, samen met het attest ‘genezing’ van de
verzekeringsmaatschappij van de school dat hen werd toegestuurd samen met een
begeleidende brief.
De verzekeringsmaatschappij betaalt het verschil in kosten terug (d.i. het totaal van de onkosten
min het bedrag dat door het ziekenfonds werd terugbetaald)
In geval van vragen of problemen kan u steeds terecht op het schoolsecretariaat of bij de
directie.
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Katholieke dialoogschool
Onze school is een katholieke dialoogschool en verwelkomt iedereen, van welke
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Zonder uitzondering nodigt ze leerlingen,
ouders, personeelsleden en bestuurders uit aan haar onderwijsproject mee te werken vanuit
een christelijke inspiratie.
Doorheen de dialoog verrijkt de katholieke school zichzelf, en vernieuwt ze haar christelijke
inspiratie in de actuele context. Vanuit de traditie waarin de school staat en in gesprek met haar
omgeving, wil onze school een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die
gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen en wat
anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een
open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een
wereld waar ook God van droomt
Leerlingen kunnen niet vrijgesteld worden voor het volgen van de lessen rooms-katholieke
godsdienst. Dit werd uitdrukkelijk opgenomen in de engagementsverklaring van het katholiek
onderwijs.
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En tot slot … CORONAMAATREGELEN 2021-2022
Door de afwijkende coronacijfers en de geringe vaccinatiegraad in
het Brusselse Gewest zullen Brusselse scholen opstarten met
striktere maatregelen t.o.v. alle andere Vlaamse scholen,
dit minstens tot eind september. ☹
De maatregelen die van toepassing waren op het einde van het
afgelopen schooljaar blijven daar gehandhaafd.
Hieronder een reminder van de belangrijkste maatregelen :
 Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht (lunchpauzes, L.O.-lessen, voor- en
naschoolse opvang …)
 Essentiële derden zijn op school toegelaten indien er geen alternatieven zijn en hun
aanwezigheid op school noodzakelijk is. Zelftest is een optie.
 Extra murosactiviteiten : toegelaten binnen de eigen klasgroep maar niet met het
openbaar vervoer.
 Extra handhygiëne + ventilatie
 Ouderstromen : We vermijden de aanwezigheid van ouders op school. Laat kinderen
aan de poort afzetten en ophalen.
 De algemene infoavond verloopt digitaal
 Binnen verplicht mondmaskerplicht voor leerlingen van het 5 en 6 de leerjaar. Buiten
kunnen de mondmaskers af
 Kinderen brengen hun eigen lunch-box mee. (Er worden geen warme maaltijden of
lunchboxen voorzien)
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=>Het schoolreglement en heel wat extra info over onze school vindt u terug op onze website :

www.wonderwoud.be

In naam van alle leerkrachten en de directie,
duimen wij alvast voor een WARM, FIJN én LEERRIJK
nieuw schooljaar 2021-2022
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