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Rode Neuzen Dag en spaghettidag
Wat een succes! Onze Rode Neuzendag bracht 2.437 euro op, met onze
spaghettidag braken we ons record: een winst van maar liefst 9.200 euro!
(afgerond, de details ontbreken nog). Heel veel dank voor jullie bijdrage
en/of aanwezigheid. Onze 3 projecten zullen in de loop van het voorjaar
vorm krijgen, we berichten hierover in onze volgende nieuwsbrieven.

Wavo luistert naar jullie feedback!
In onze vorige nieuwsbrief formuleert onze ouderraad hoe zij omgaan met jullie feedback. Ook wij
hebben de resultaten van de bevraging in kaart gebracht. De bevraging werd door 302 ouders
ingevuld (52%), waarvoor dank!
Bij elke vraag kon je antwoorden met
1. Helemaal niet mee eens
2. Eerder niet mee eens
3. Eerder wel mee eens
4. helemaal mee eens
1. Volgende items scoorden zeer hoog; minder dan 10% was het er niet mee eens (score 1 of 2):
- Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert
- Als mijn kind moeilijkheden heeft, wordt het op school geholpen
- Als ik met een probleem kom, probeert de school er iets aan te doen
- Mijn kind gaat graag naar school
- Er is wederzijds respect tussen de leerkrachten en de leerlingen
- Mijn kind kent de afspraken die op school gelden
- Als ouder respecteer ik de afspraken die op school gelden
- De leerkracht, zorgleerkracht en directeur zijn bereikbaar en behulpzaam
- De school deelt regelmatig mee wat ze doet
- Als ouder ben ik welkom op school
- De oudercontacten worden goed georganiseerd
- De website van de school verschaft me leuke weetjes over wat er leeft op school
- Het schoolgebouw is veilig

2. Deze items scoorden iets minder goed; 10 tot 20% van de bevraagden was het er niet
mee eens (score 1 of 2):
- Mijn kind krijgt een aangepaste hoeveelheid huiswerk
- Mijn kind krijgt gepaste studieopdrachten
- Mijn kind kan zijn huiswerk alleen maken

2. Deze items scoorden iets minder goed; 10 tot 20% van de bevraagden was het er niet mee eens (score
1 of 2):
- Mijn kind krijgt een aangepaste hoeveelheid huiswerk
- Mijn kind krijgt gepaste studieopdrachten
- Mijn kind kan zijn huiswerk alleen maken
- Mijn kind wordt aangemoedigd om zijn talenten te ontwikkelen
- Ik krijg duidelijke informatie over de ontwikkeling van mijn kind
- Er worden onvoldoende oudercontacten georganiseerd
- Ik ben tevreden over de hygiëne op school
- De ouderraad staat open voor nieuwe ouders die een bijdrage willen leveren
- De ouderraad doet voldoende inspanningen om de belangen van de ouders als groep te
vertegenwoordigen
We hebben ons huiswerkbeleid aangepast en uitgeschreven. Het is vanaf september 2019 in uitvoering.
3. Volgende items scoren slecht, 20 tot 40 % was het niet eens (score 1 of 2):
- De schoolomgeving is verkeersveilig (42% vindt van niet!)
- Ik ken iemand van de ouderraad die ik wil aanspreken als ik iets wil aankaarten
- Ik ben op de hoogte van de werking van de ouderraad
Verder was er de mogelijkheid om per item een opmerking/suggestie te formuleren. Deze opmerkingen zijn
dikwijls heel persoonsgebonden en kunnen niet altijd als relevant worden beschouwd. Volgende
bedenkingen kwamen meermaals aan bod. In het groen staat wat wij zullen doen om aan deze
opmerkingen tegemoet te komen.
Kleuterschool
• De parking blijft, ondanks alle reeds gedane inspanningen en investeringen voor frustratie zorgen.
Veel plaatsen worden ingenomen door SUI
• Verschillende mensen laten weten dat ze weinig te weten komen over wat hun kleuter doet op
school.
• Communicatie kan beter: wanneer kleuters iets moeten meebrengen wordt dat soms vrij laat
gecommuniceerd. Kan er meer digitaal worden gecommuniceerd?
• Naschoolse opvang; graag een halfuur in de kleuterschool.
We maken met SUI nieuwe afspraken rond het gebruik van de parking.
Er wordt bekeken hoe we meer digitaal kunnen communiceren, tijdig en correct.
We bekijken hoe we beter kunnen communiceren over de ontwikkeling van onze kleuters.
Naschoolse opvang in de kleuterschool is uitgesloten zolang er genoeg opvangcapaciteit is in het Boshuis.
Leemstraat
• Vraag naar meer digitalisering (geen briefjes en cash geld meer meebrengen)
• Zeep voorzien in toiletten
We gaan meer digitaal communiceren (klasmails).
Cash geld kunnen we af en toe niet vermijden, soms is het “boter bij de vis”. (foto’s, acties goed doel,…)
Vinkenhof
• Toiletten en refter dringend aanpakken
Renovatie toiletten en refter zitten in een renovatiedossier. De werken starten tijdens de zomervakantie
van 2020.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021: nieuwe regeling!
Om kampeertoestanden te vermijden heeft het LOP (Lokaal Overleg Platform) beslist om de
inschrijvingen te organiseren via een digitaal loket. Concrete informatie wordt toegestuurd naar alle
ouders die een kind hebben van het geboortejaar 2018. Deze informatie wordt eveneens op onze
website geplaatst van zodra die beschikbaar is. De aanmeldingen voor deze inschrijvingen starten op
2 maart 2020 via www.kiesjeschool.be. De periode loopt tot 31 maart 2020. Nadien kun je met je
“ticket” komen inschrijven.
Er is echter een uitzondering voor wie al een broer of een zus in onze school heeft en voor kinderen
van personeel. Deze kinderen kunnen genieten van de voorrangsperiode en kunnen op de “gewone”
manier worden ingeschreven (dus zonder digitale aanmelding) tussen 13 en 24 januari 2020.
Inschrijven kan op het secretariaat in de Leemstraat nr. 20, tijdens de schooluren. Je hoeft hiervoor
geen afspraak te maken. Nog vragen? Bel gerust naar 015/76.03.10

Typelessen in Vinkenhof
Tijdens de maand januari komt een lesgever van “Hanver” typelessen organiseren in het klaslokaal
van meester Stijn (4C – nieuwbouw). Er werd een apart mailtje rondgestuurd met concrete
informatie. Wie wil inschrijven doet dat best zo snel mogelijk!

Vooruitblik
- Vrijdag 21 december: laatste (volledige!) schooldag van het 1ste trimester
- Maandag 6 januari: start van het 2de trimester
- Maandag 13 januari: start voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen (einde 24 januari)

Wavo wenst jullie een zalige Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar!

