
IN ONS WARM NEST



WELKOM

Beste ouders,

Dank je wel voor de interesse in onze school. We zijn blij met het vertrouwen dat jullie ons
schenken. Samen kijken we uit naar vele mooie momenten: leer- , speel-, topmomenten.
We hopen dat jullie oogappel hier snel zijn/haar plekje zal vinden in ons nest, zich hier veilig mag
voelen, zich thuis zal voelen.

We zijn een katholieke basisschool. Als dialoogschool gaan we samen aan de slag. We willen jullie
kind sterke vleugels geven, vlieglesjes aanbieden. We zijn overtuigd dat onze school een
inspirerende broedplaats zal zijn.

Deze brochure helpt jullie vast en zeker op weg om een eerste beeld te krijgen. Aarzel uiteraard niet
om een bezoekje in te plannen of langs te komen op onze opendeurdag. De uitgebreide De
informatiebundel kan je raadplegen op onze website.

Hartelijk welkom,
Team Zandstraat-Lenteweelde



SCHOOLSTRUCTUUR

Onze school maakt deel uit van Scholengroep Sint-Lodewijk en bestaat uit twee afdelingen. Onze
hoofdvestigingsplaats is gesitueerd in de Zandstraat. Hier bieden we onderwijs voor zowel kleuter-
als lager onderwijs aan. In wijkafdeling Lenteweelde (gelegen in de Jan Breydellaan) is er een
aanbod aan kleuteronderwijs.

KLEUTERAFDELING
ZANDSTRAAT

KLEUTERAFDELING
LENTEWEELDE

LAGERE SCHOOL
ZANDSTRAAT



SCHOOLVISIE

Het opvoedingsproject van onze school is gekoppeld aan zeven kernthema’s. Lees alvast de
uitgebreide visietekst via onze website: https://basisschoolzandstraat.be/over-onze-
school/opvoedingsproject/

veilig nest

in- en uitfladderen

sterke vleugels

nestwarmte

mee in het nest 

vlieglesjes

insprirerende broedplaats

https://basisschoolzandstraat.be/over-onze-school/opvoedingsproject/
https://basisschoolzandstraat.be/over-onze-school/opvoedingsproject/


KLEUTERAFDELING ZANDSTRAAT / LENTEWEELDE



EEN DAGJE IN DE KLEUTERKLAS: 
Als ouder kan je ‘s morgens je zoon of dochter naar de klas brengen. De juf of meester verwelkomt
elk kind met de glimlach. Een gezellig onthaalmomentje wordt gevolgd door gevarieerde
activiteiten die samen een geheel vormen. Via waarnemen en spel gaan de leerkrachten aan de
slag met taalontwikkeling, wiskundig denken, fijne en grove motoriek, muzische ontwikkeling en
meer. Twee maal per week genieten ze van specifieke bewegingsopvoeding.

Er wordt binnen de klas voor regelmaat gezorgd door te werken met kalenders, hoekjes,
stappenplannen en rituelen. Op die manier werken we aan de zelfredzaamheid van ieder kind.
De verschillende kleuterklassen werken nauw samen zodat er kan ingespeeld worden op de noden
van de kleuters.

Zorgen jullie er voor dat jullie kind tijdig aanwezig is? Het is immers héél fijn als ze van bij de start
‘s morgens in de klas aanwezig zijn en het onthaal in de kring kunnen meemaken. Een goede start
maakt de dag!

ONZE KLEUTERSCHOOL



DE ZACHTE LANDING

We kiezen er als school voor om de kleuters een “rustige” start van de dag aan te bieden. Dit doen
we door kinderen ‘s morgens in klas te laten ‘landen’ bij de vertrouwde juf of meester. Na de
landing stijgen ze op voor een topdagje.

Ouders en kinderen zijn ‘s morgens welkom in de klas.
▪ iedere dag tussen 08.20u. en 08.30u. voor de peuters en de kleuters van het eerste en tweede

kleuter.
▪ op woensdag geldt dit ook voor de kleuters uit de derde kleuterklas.

JULLIE KLEUTER AFHALEN

Onze kleinste vriendjes en vriendinnetjes worden opgehaald via volgende afspraak: 
▪ de kinderen uit de peuterklas en het eerste kleuter: aan de klas.
▪ de kinderen uit de tweede kleuterklas: aan de deur van de kleuterzaal.
▪ de kinderen uit de derde kleuterklas: : aan de deur van de turnzaal.

ONZE KLEUTERSCHOOL



EVEN EXTRA GENIETEN IN DE SLAAPKLAS*

Sommige kindjes hebben nog nood aan een rustmoment over de middag. Dat kan! Onder
begeleiding van onze kinderverzorgster kunnen de allerkleinsten een kort middagdutje doen van
12.15u. tot 13.30u.

Ze mogen dit doen met hun eigen dekentje en uiteraard ook een lieve knuffel. Op die manier
voelen ze zich snel thuis.

Mocht blijken dat er nog een pamper nodig is, vragen we om hierin te voorzien.

* In de afdeling Lenteweelde kunnen we dit gezien de kleinschaligheid van de school helaas niet
organiseren. Hier kan – wanneer het echt even nodig is – op het grote bed in de klas gerust
worden.

ONZE KLEUTERSCHOOL



ZORG EN ONDERSTEUNING IN DE KLEUTERKLAS
In de eerste plaats krijgt jullie kind goed onderwijs en dagelijkse zorg van de klasleerkracht. Is er
een extra duwtje nodig, dan kan er gerekend worden op het zorgteam om in te spelen op de
specifieke noden van het kind. We vinden het belangrijk dat :

▪ Elke kleuter de kans krijgt om op zijn tempo te ontwikkelen. Zijn er bezorgdheden dan wordt
dit spoedig besproken met de ouders. We zien jullie als rechtstreekse partner.

▪ De aangeboden zorg er eentje is op maat. In kleine groepjes. Ook wanneer jullie kind nood
heeft aan extra uitdaging maken we hier werk van. Waar mogelijk nodigen we sommige
kinderen al eens uit in een hogere klas waar ‘moeilijkere’ opdrachten voorgeschoteld kunnen
worden.

Bij dit alles kunnen we beroep doen op de expertise van het CLB (centrum voor
leerlingbegeleiding). Zij nemen dan – steeds in overleg - verdere initiatieven. Daarnaast kunnen
we rekenen op een brugfiguur die de verbinding maakt tussen de school en de ouders
(hanne.rogiers@brugge.be).

ONZE KLEUTERSCHOOL

mailto:hanne.rogiers@brugge.be


EXTRA TROEVEN
▪ Elke kleuterklas geniet tijdens de warme maanden van een fietsnamiddag. Met hun eigen fiets

of fietsjes van de school kunnen de kleuters hun fietsbehendigheid trainen.

▪ We beschikken over ruime klassen met zicht op een groene omgeving.

▪ We staan open voor participatie van ouders en zijn blij wanneer de grootouders op bezoek
komen.

▪ Jaarlijks trekken de kleuters er meermaals op uit. Richting het bos, het theater en/of de
cinema. Ook de gezamenlijke schoolreis en sportdag vallen in de smaak.

▪ Op de specifieke kleuterspeelplaats kunnen ze op maat en in veilige omstandigheden spelen
met hun vriendjes.

ONZE KLEUTERSCHOOL



ENKELE TIPS OM JE KIND IN DE BESTE OMSTANDIGHEDEN TE LATEN STARTEN

Een handige boekentas = 

▪ herkenbaar voor jullie kindje
▪ kan je kind zelf open en dicht doen
▪ met de naam van jullie kindje duidelijk genaamtekend

Wat stop je in de boekentas? 

▪ goed sluitende drinkfles met water
▪ stukje fruit en een koek (graag in een herbruikbaar potje)
▪ reservekledij

Heb je vragen, opmerkingen,…?

Stel ze! Geen vraag te veel, geen suggestie te weinig.

ONZE KLEUTERSCHOOL



LAGERE AFDELING ZANDSTRAAT



WAT MAG JE VERWACHTEN
We vinden het belangrijk dat elke leerling zich thuis voelt, een eigen plekje heeft in de klas. Elke
kind en elke ouder is bij ons welkom. We laten ouders toe kinderen van het lager te brengen en op
te halen op de speelplaats.

Onze klassen houden we bewust zo klein mogelijk. Het ervaren team begeleidt jullie kind van
start tot finish. Op de school wordt er gewerkt met jaarklassen. Daarnaast zijn systemen van co-
teaching en niveaugroepen ingebakken. Er wordt geregeld klasdoorbrekend gewerkt. Op die
manier streven we er naar iedere leerling zoveel mogelijk volgens zijn/haar kunnen uit te dagen.

Zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid vinden wij belangrijk. Dit leer-en oefenproces
willen we mee ondersteunen: we realiseren dit door goed onderwijs te geven. We coachen de
kinderen om stap voor stap te groeien.

Samen werken, samen ontdekken, samen ontwikkelen, samen vieren, samen zorgen. Daar gaan we
voor!

ONZE LAGERE SCHOOL



ZORG EN ONDERSTEUNING
Net zoals in onze kleuterafdeling bieden we de nodige zorg aan op maat van de leerling. Dat start
elke dag opnieuw in klas. Het zorgteam ondersteunt de klastitularis waar nodig.
We gaan voor:
▪ verlengde instructie door de leerkracht.
▪ niveaugroepen / klasdoorbrekend werken.
▪ werken in kleine groepjes.
▪ plusgroepen voor zij die het snel onder de knie hebben.

Het is belangrijk dat kinderen op hun eigen tempo kunnen groeien. Voor sommige leerlingen
focussen we op de basisleerstof, voor andere kinderen bieden we net meer verdieping aan.

Bij dit alles kunnen we beroep doen op de expertise van het CLB (centrum voor
leerlingbegeleiding). Zij nemen dan – steeds in overleg - verdere initiatieven. Daarnaast kunnen
we rekenen op een brugfiguur die de verbinding maakt tussen de school en de ouders
(hanne.rogiers@brugge.be).

ONZE LAGERE SCHOOL

mailto:hanne.rogiers@brugge.be


HUISWERK- EN STUDIEBELEID
Kinderen hebben voor bepaalde leerstof nood aan herhaling (lezen, tafels, Frans, leren leren, …).
Daarom kiezen wij er als school voor om de kinderen op regelmatige basis een huistaak mee te
geven. Deze taken zijn aangepast aan de leeftijd. We zorgen voor een opbouw in taken en
hoeveelheid vanaf het eerste tot het zesde leerjaar. Op deze manier helpen we kinderen om zich
zelfstandig een stukje leerstof eigen te maken.

Na school kunnen ouders ervoor kiezen hun kind(eren) studie te laten volgen. Dit kan op volgende
momenten:
▪ Eerste leerjaar: 16.15u. -16.45u. op dinsdag en donderdag met persoonlijke begeleiding.
▪ 2de-3de-4de leerjaar: 16.15u. -16.45u. op maandag, dinsdag en donderdag.
▪ 5de - 6de leerjaar: 16.15u. - 17.15u. op maandag, dinsdag en donderdag.

Na de studie gaan de kinderen die nog even moeten blijven naar de naschoolse opvang van
Kakelbont.

ONZE LAGERE SCHOOL



SPORT OP SCHOOL
▪ De leerlingen krijgen iedere week 2 turnuren. In de week waarop ze gaan zwemmen hebben

ze één aanvullende LO-les. Voor de turnlessen dragen ze een turnuniform van de school. Dit
kan bekomen worden op het infomoment in augustus of via het secretariaat.
De data waarop leerlingen gaan zwemmen wordt steeds weergegeven in de schoolkalender
die op de website te raadplegen is. De zwembeurten vallen binnen de maximumfactuur, met
uitzondering van het 6de leerjaar. Zij zwemmen gratis in het kader van de eindtermen die
bereikt moeten worden.

▪ Naast de LO-lessen wordt er op de school ook deelgenomen aan activiteiten van MOEV en
organiseren we heel wat naschoolse sporten.

▪ Er is per klasgroep een sportaanbod voorzien met o.a. judoinitiatie, dans, watersport,….

▪ De leerkrachten zorgen daarnaast tussen de lessen door zeker ook voor heel wat
bewegingstussendoortjes. Als het kriebelt moet je immers sporten!

ONZE LAGERE SCHOOL



RAPPORTERING
Als school is het belangrijk om de vorderingen van kinderen goed in kaart te brengen. We richten
ons hierbij voornamelijk op de evolutie en de groei van elk individu en focussen dus niet alleen op
wat ze op een bepaald ogenblik kennen en kunnen. Elk groeipunt is immers een positieve
uitdaging om verder op te bouwen. Een succesvol groeiproces zorgt ook voor een positief
zelfbeeld bij elke leerling.

We onderscheiden binnen de scholengroep drie soorten rapporten: 
▪ Groeirapporten: De neerslag van de evaluaties tussendoor. De toetsen worden hierbij

mee naar huis gegeven zodat je als ouder zicht hebt waarover het gaat.
▪ Attituderapporten: Op elk rapport worden 2 leer- en 2 leefhoudingen becommentarieerd.
▪ Totaalrapporten: Een rapport met procenten. Dit krijgen de leerlingen uit het 4de, 5de en

6de leerjaar mee na een toetsenperiode in de maanden december en
juni. Het 3de leerjaar neemt enkel deel aan de toetsenperiode van juni.
Via deze toetsenperiode leren kinderen een groter pakket verwerken,
ze leren omgaan met ‘een gezonde toetsenspanning’.

ONZE LAGERE SCHOOL



EXTRA TROEVEN
▪ We vinden het heel belangrijk dat de leerlingen zelf ook hun stem kunnen laten horen. Vier

keer per jaar komt de leerlingenraad samen. Zij brengen ideeën aan en organiseren zelf ook
acties.

▪ Leerkrachten zetten bewust in op leesbevordering: geregeld gaan de kinderen naar de bieb, in
klas houden we een leeskwartier, we nemen deel aan de JBM, voorleesweek, poëziedag.

▪ Uitdaging voor wie het nodig heeft: we organiseren plusgroepen van het 2de leerjaar tot het
6de leerjaar. Leerlingen worden uitgedaagd door deelname aan wedstrijden zoals de STEM-
olympiade en de Kangoeroetesten.

▪ Alle klassen beschikken over de modernste digitale borden. We hebben Ipads en
chromebooks ter beschikking voor elke leerling. De leerlingen uit L5 en L6 hebben hun
persoonlijke chromebook.

ONZE LAGERE SCHOOL



PRAKTISCHE INFO



HOOFDAFDELING ZANDSTRAAT
Zandstraat 69

8200 Sint-Andries

WIJKAFDELING LENTEWEELDE
Jan Breydellaan 56
8200 Sint-Andries

info@basisschoolzandstraat.be
www.basisschoolzandstraat.be

050/31.63.22

Directie: Sven Cnudde - directeur@basisschoolzandstraat.be
Ontdek ons voltallig team hier

ONZE SCHOOLGEGEVENS

https://basisschoolzandstraat.be/schoolteam/
http://www.basisschoolzandstraat.be/
http://www.instagram.com/zandstraat_lenteweelde/
http://www.facebook.com/bszandstraat


SCHOOLUREN AFDELING ZANDSTRAAT

▪ voormiddag: 08.30u. - 11.40u. (op woensdag tot 11.35u.)
▪ namiddag: 13.10u. - 16.00u. (op vrijdag tot 15.00u.)

GRATIS OPVANG OP SCHOOL
▪ voorschoolse opvang: 08.00u. - 08.30u.
▪ zachte landing in kleuterklas 08.20u. - 08.30u. (3de kleuter enkel op woensdag)
▪ naschoolse opvang 16.00u. - 16.15u.
▪ middagopvang: 13.00u. - 13.10u. 
▪ woensdagnamiddag: 11.35u. - 12.00u. 

Wie vroeger op school toekomt of langer blijft, maakt gebruik van de betalende opvang die door
IBO Kakelbont (vzw Paideia) georganiseerd wordt. Zij voorzien opvang in de Zandstraat vanaf
07.00u. ‘s morgens en ‘s avonds tot 19.00u.
Op woensdagmiddag is er opvang tot 13.30u. in de Zandstraat. Nadien gaat de opvang door in de
naburige school ‘Noordveld’. Dit alweer tot 19.00u.

We organiseren doorheen het jaar ook een ruime waaier aan naschoolse activiteiten.

ONZE SCHOOLUREN – AFDELING ZANDSTRAAT



SCHOOLUREN AFDELING LENTEWEELDE

▪ voormiddag: 08.30u. - 11.40u. (op woensdag tot 11.35u.)
▪ namiddag: 13.10u. - 16.00u. (op vrijdag tot 15.00u.)

GRATIS OPVANG OP SCHOOL
▪ voorschoolse opvang: 08.00u. - 08.30u. (vanaf 08.20u - zachte landing in de klas)
▪ naschoolse opvang 16.00u. - 16.15u. (op woensdag van 11.35u. - 12.00u.) 

BETALENDE OPVANG OP SCHOOL / IN KAKELBONT
▪ voorschoolse opvang: 07.30u. - 08.00u.
▪ naschoolse opvang 16.00u. - 17.15u. (wie om 17.15u. nog op school aanwezig is, 

wordt overgebracht naar de Zandstraat waar de kindjes kunnen 
aansluiten in de opvang voorzien door Kakelbont (vzw 
Paideia). Zij voorzien in opvang tot 19.00u.

Op woensdag worden de kindjes uit Lenteweelde om 12.00u. naar de opvang in de Zandstraat
gebracht. Daar blijven ze tot 13.30u. waarna ze kunnen aansluiten in de naburige school
‘Noordveld’. Dit tot 19.00u.

ONZE SCHOOLUREN – AFDELING LENTEWEELDE



WAT KAN JE ETEN OP SCHOOL
Elke middag is er de mogelijkheid om te blijven eten op school. Hiervoor wordt een bijdrage
aangerekend via de schoolfactuur. Leerlingen hebben de keuze uit:
▪ soep + warme maaltijd + water.
▪ soep + eigen lunchpakket + water.

Het maandmenu wordt steeds gedetailleerd weergegeven op de homepagina van de website.

WAT DOEN WE OVER DE MIDDAG
Wie op school blijft eten kan uiteraard veel tijd doorbrengen met zijn of haar vrienden en
vriendinnen. Als school bieden we ook andere opties aan:
• ‘Naschoolse’ middagactiviteiten (yoga, voetbal,…).
• Leerlingen kunnen speelmateriaal ontlenen in het speelgoedwinkeltje.
• In de wintermaanden organiseert de ouderraad ‘Het speelpaleis’. Kinderen kunnen in een

lokaal, onder begeleiding van vrijwilligers, gezelschapsspelletjes spelen en/of tekenen.

ETEN OP SCHOOL / MIDDAGTOEZICHT



EEN  GEZONDE SCHOOL – DAAR GAAN WE VOOR!
Een lekker, gezond tussendoortje is iets om naar uit te kijken. We streven er naar dat iedereen
hiervan kan genieten en dat iedereen dezelfde richtlijnen naleeft. Volgende afspraken gelden:
▪ ‘s morgens: een gezond stuk fruit, een lekkere groente, een handje vol nootjes.
▪ ‘s middags: fruit, maar het mag ook een koekje zijn, liefst zonder chocolade.

Op woensdag kunnen we (tot op heden) als school nog steeds gratis fruit aanbieden dankzij het
project ‘Oog voor lekkers’ waar we jaarlijks op intekenen.

Gezien we ook ecologisch ons steentje willen bijdragen vragen we om alle tussendoortjes in
herbruikbare, genaamtekende doosjes mee te geven.

Drinken in klas: zowel ‘s morgens als in de namiddag wordt tijd genomen/gegeven om voldoende
te drinken. De drinkflessen kunnen steeds worden bijgevuld en worden voor een goede hygiëne
terug meegegeven naar huis.

Snoep, frisdranken, chocomelk laten we niet toe op school.

GEZONDE VOEDING



WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE
Wanneer jullie zoon of dochter ziek is vragen we om jullie kind thuis te houden en waar nodig de
dokter te raadplegen. Graag in dat geval ook klasleerkracht verwittigen via e-mail:
naam.familienaam@basisschoolzandstraat.be .
Eens uw kind terug op school vragen we een afwezigheidsattest binnen te brengen. Voor
afwezigheden vanaf 4 opeenvolgende dagen is een doktersbriefje vereist. Voor korte
afwezigheden (maximum 3 dagen) kan u zelf (tot maximum 4x jaar) een briefje schrijven.
Kleuters uit de derde kleuterklas dienen minimum 290 halve schooldagen aanwezig te zijn willen
ze de overstap kunnen maken naar het eerste leerjaar.

MEDICATIE OP SCHOOL
Is uw zoon/dochter bijna terug helemaal fit maar dient hij of zij nog medicatie in te nemen? Houd
er dan rekening mee dat leerkrachten enkel op doktersvoorschrift medicatie mogen toedienen.

ZIEKTE EN MEDICATIE

mailto:info@basisschoolzandstraat.be
mailto:aam/.familienaam@basisschoolzandstraat.be


VERKEERSVEILIGHEID IN EN ROND DE SCHOOL
Veiligheid is altijd belangrijk. Het feit dat de school aan een drukke baan is gelegen maakt van
verkeersveiligheid een topprioriteit! Onder meer volgende acties ondernemen we:
▪ Wanneer we op uitstap gaan, zorgen we dat we allemaal zichtbaar zijn met een fluohesje.
▪ We doen jaarlijks mee met de “Helm op, fluo top” actie van VSV.
▪ Dankzij verkeersouders en in samenwerking met de politie zorgen we voor een veilige

oversteek op de Gistelse Steenweg.
▪ De derde graad gaat geregeld met de fiets op uitstap. Deze worden jaarlijkse gecontroleerd.

Wie niet over een fiets beschikt, kan beroep doen op een fiets van de school.
▪ We volgen de verkeerslijn van VSV: Vlaamse Stichting Verkeerskunde (https://www.vsv.be).

Zo besteden we in elke klas aandacht aan het thema: ‘Veilig in het verkeer’.

VERKEERSVEILIGHEID



HOE VIEREN WE EEN VERJAARDAG IN DE KLAS

▪ Ieder kind wordt gevierd: een verjaardagsstoel, een leuke kroon, kaarsjes blazen, vuurwerk
voor de jarige,...

▪ Wens je te trakteren dan kan dit met een cake, lekkere fruitsla, pannenkoeken voor de klas,...
We maken tijd om samen aan tafel te zitten en te vieren.

▪ Individuele traktaties laten we niet toe. Grote slagroomtaarten, veel chocolade,.. hebben we
liever niet.

▪ Kinderen die in de vakantie jarig zijn, vergeten we zeker niet. Wie jarig is in juli vieren we in
juni. Kindjes jarig in augustus vieren we in september.

HIEP HIEP HOERA !



COMMUNICATIESTROMEN
Als school proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren. We doen dit in eerste instantie via
mail(*). Maandelijks stellen we een nieuwsbrief op met de belangrijkste schoolinformatie op dat
moment. Daarnaast worden klasweetjes en/of algemene zaken zoveel als mogelijk gebundeld
doorgezonden.
Schoolactiviteiten worden opgenomen in de schoolkalender. Deze kan steeds via de website
geraadpleegd worden: https://basisschoolzandstraat.be/agenda/

Voor algemene zaken, melden van ziekte vragen we contact te nemen met het secretariaat
(info@basisschoolzandstraat.be – 050/31.63.22). Specifieke klasvragen kunt u stellen aan de
klasleerkracht die u kan bereiken via e-mail: voornaam.naam@basisschoolzandstraat.be.
We vragen om leerkrachten niet te contacteren via sociale media.

Een vliegje zijn in de klas? Het kan. Volg de school via Facebook en/of Instagram en ga geregeld
ook een kijkje nemen in het fotoalbum op de website:
https://basisschoolzandstraat.be/fotogalerij/
Ziet u liever geen foto’s van uw kind gepubliceerd worden dan vragen we dit te melden aan de
directie.

* Wie brieven op papier wenst kan dit melden aan het secretariaat.

COMMUNICATIE – CONTACT MET OUDERS

https://basisschoolzandstraat.be/agenda/
mailto:info@basisschoolzandstraat.be
mailto:voornaam.naam@basisschoolzandstraat.be
https://basisschoolzandstraat.be/fotogalerij/


OPVOLGING DOOR OUDERS
We verwachten dat ouders zich engageren om het leer- en leefproces van hun kind(eren) op te
volgen. Als school zullen we jullie op vaste manieren informeren:
▪ Eind augustus is er een kennismakingsmoment in de nieuwe klas. Je krijgt er extra uitleg over

het reilen en zeilen in het nieuwe leerjaar.
▪ Tweemaal per jaar is er een oudercontact (december/juni).
▪ Naast de ‘vaste’ oudercontacten houden we aan de herfst- en paasvakantie ook ‘selectieve’

oudermomenten. Ouders worden hierop uitgenodigd wanneer de klasleerkracht het nodig
acht bepaalde vorderingen van een kind te bespreken. Hier kan dan ook dieper op specifieke
zorgvragen ingegaan worden.

Zoals reeds aangegeven mogen ouders leerkrachten ook steeds aanspreken met vragen. Tijdens
de zachte landing, op de speelplaats. Je kan uiteraard (voor specifieke, gevoelige, uitgebreidere
babbels) een afspraak afmaken voor een gesprek in de klas. We vragen trouwens bij voorkeur om
in gesprek te gaan en niet meteen te opteren voor ‘nodeloos’ heen en weer mailen.

De leerkrachten organiseren in de oudere klassen twee keer per jaar ‘kindgesprekken’.

COMMUNICATIE – CONTACT MET OUDERS



WAT BIEDEN WE NOG MEER
We proberen als school kinderen vele kansen te bieden. We hopen dat jullie met vertrouwen
toekijken hoe we jullie kind op weg helpen. Na deze presentatie weet u al veel, maar weet je ook
dat:
▪ we een actieve ouderraad hebben die heel wat activiteiten voor de kinderen organiseert?
▪ helpende handen altijd welkom zijn bij de ouderraad? Neem zeker contact:

ouderraad@basisschoolzandstraat.be
▪ de klassen geregeld op uitstap gaan? Al doende leert men!
▪ de leerlingen in het eerste leerjaar een vulpen aangeboden krijgen van de school?
▪ het derde leerjaar op boerderijklassen gaat?
▪ het vijfde en zesde leerjaar tweejaarlijks op meerdaagse taal-en avonturenklassen gaat naar

Braives?
▪ we maandelijks een koffiemoment houden? Op die momenten kan je extra uitleg verkrijgen

over de werking van de school, over activiteiten die gepland staan, kan je jouw vragen stellen
aan de zorgcoördinator/brugfiguur.

▪ we samen met jullie en jullie kind(eren) in ons veilige nest willen werken, ontdekken, leren,
spelen, ontwikkelen, zorgen en vieren?

WIST JE DAT ?

mailto:ouderraad@basisschoolzandstraat.be


MEER INFO

Wenst u nog meer info over de school? 
Lees de volledige schoolbrochure hier of contacteer ons.

Fijn jullie te mogen ontmoeten en tot binnenkort.

https://basisschoolzandstraat.be/over-onze-school/
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