
WAVOKRANTJE 
Schooljaar 2022 -2023 



 

Een nieuwe start! 
 
 
De laatste nieuws- en krantenberichten brengen ons onheilspellend nieuws over het lerarentekort. 
Heel wat scholen zijn momenteel nog op zoek naar leerkrachten. Het probleem is niet nieuw, 
hopelijk wordt de hoogdringendheid om er iets aan te doen nu duidelijk bij de beleidsmakers. 
Gelukkig kunnen wij met een voltallig team van goede en gemotiveerde leerkrachten aan de slag en 
proberen wij jullie kind(eren) elke dag  degelijk, kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden! 
 
Elk schooljaar zijn er enkele wijzigingen in de taakverdeling. Hieronder een korte opsomming per 
vestigingsplaats. De volledige taakverdeling lees je op het einde van deze nieuwsbrief. 
 
Kleuterschool 
Door het feit dat we niet bij elke leeftijd 3 klasgroepen kunnen maken, wisselen sommige 
kleuterjuffen elk jaar van opdracht. Ook dit schooljaar zullen er verschuivingen zijn.  
Eind juni hebben we juf Mieke feestelijk uitgezwaaid, zij geniet nu van haar pensioen. Vorig 
schooljaar werkte juf Mieke deeltijds en juf Oele nam haar klas één dag per week over. Nu zal juf 
Oele de klas van van Mieke volledig overnemen, zij heeft dus al een goede aanloop kunnen nemen. 
Juf Anneke verhuist van de 3de kleuterklas naar de tweede kleuterklas. Zij kan het schooljaar jammer 
genoeg niet starten wegens een medische ingreep. Juf Jana zal haar klas tijdens haar afwezigheid 
overnemen. Jana is een oud-leerling van Wavo en ze heeft vorig schooljaar een fijne stage gelopen 
bij ons. Ze heeft eind juni haar diploma behaald, wij wensen haar een goeie start. Haar ervaren 
parallelcollega’s, juf Ilse en juf Stephanie, zullen haar goed begeleiden en ondersteunen.  
Juf Britt kwam vorig schooljaar na de paasvakantie in Wavo toe, we hadden toen veel 
“instaplestijden” omdat ons kleuteraantal fors was gestegen. Zij zal nu de turnlessen voor haar 
rekening nemen, aangevuld met nog enkele uren zorgondersteuning. 
Juf Lisa zal het zorgbeleid en de beleidsondersteuning opnemen tot aan de kerstvakantie. Na de 
kerstvakantie neemt ze de 2de instapklas voor haar rekening, gecombineerd met nog enkele uren 
zorgbeleid. 
 
Leemstraat 
Vorig schooljaar hadden we veel wijzigingen in de Leemstraat o.m. door het vertrek van juf Magda en 
juf Marleen. Dit jaar blijven alle klastitularissen dezelfden.   
Meester Dries gaat deeltijds werken en zijn klas zal tijdens zijn afwezigheid worden overgenomen 
door juf Bernita. Ook juf Elke zal deeltijds werken; juf Dominique zal haar klas tijdens haar afwezigheid  
overnemen. 
 
Vinkenhof  
In Vinkenhof geen grote wijzigingen, alle leerkrachten blijven op dezelfde post.   
 
 
Ik wens alle kinderen, leerkrachten en ouders een boeiend, leerrijk, gezond en plezant schooljaar! 
 
Meester Paul 



 

De schooldag - toezichten - rijen 
 

Lesuren lagere school    Lesuren kleuterschool 
van 08.45 u tot 10.25 u    van 08.45 u tot 10.25 u 
van 10.40 u tot 11.55 u    van 10.40 u tot 12 u 
(vrijdag tot 11.30 u)  
     
van 13.05 u tot 14.45 u    van 13.05 u tot 14.45 u 
van 15.00 u tot 15.45 u    van 15.00 u tot 15.30 u 
(vrijdag van 13.05 u tot 15 u)   (vrijdag van 13.05 u tot 15.10 u) 
 
Vijf minuten voor het belsignaal dienen de kinderen aanwezig te zijn zodat ze in stilte met 
de rij naar de klas kunnen. Bij ziekte of afwezigheid wordt het secretariaat telefonisch 
verwittigd voor de aanvang van de lessen (015 76 03 10), of stuur een mail rechtstreeks 
naar het klasmailadres van de leerkracht. Sommigen sturen een mail naar het secretariaat 
of naar de directeur; dit is minder doeltreffend dan de telefoon, de mailbox wordt niet elke 
dag vanaf ’s morgens geopend! Een tip: steek het contactnummer van de school in je GSM! 
 
Ochtendtoezicht 
Vanaf 8 uur is er bewaking op school. Deze regeling geldt voor de 3 vestigingsplaatsen. 
 
Middagpauze: 
Kleuterschool: 
Kleuters drinken ’s middags melk of water. Gelieve kleuters die blijven ineten een drinkbus 
mee te geven. Drinkbus, brooddoos, schooltas en andere doosjes van naam voorzien a.u.b. 
 
Onderbouw: Leemstraat 
Het middageten wordt op de zolder georganiseerd. Omdat niet alle kinderen tegelijkertijd 
op de zolder kunnen, wordt in een beurtrolsysteem ook in de klas gegeten. 
Er wordt thee en water gratis aangeboden, melk tegen betaling.  In een drinkbus of in een 
hervulbare fles kan uitsluitend water worden meegebracht. Brood wordt in een brooddoos 
meegebracht.  
 
Bovenbouw: Vinkenhof  
In Vinkenhof is de renovatie van de refter en de keuken achter de rug, we kunnen dus 
opnieuw eten in de refter. Bij mooi weer eten we buiten!  
Er wordt thee en water gratis aangeboden, melk tegen betaling.  In een drinkbus of in een 
hervulbare fles kan uitsluitend water worden meegebracht. Brood wordt in een brooddoos 
meegebracht.  
 
Voor- en naschoolse opvang 
De school vangt de kinderen gratis op tussen 08.00 u en 8.45 u ‘s morgens en tot een half uur 
na het belsignaal ’s avonds (woensdag tot 12.30 uur, in de kleuterschool worden de kleuters 
om 12.15 u opgehaald door een begeleidster van het Boshuis). Tegen betaling worden 
kinderen voordien en erna opgevangen door de buitenschoolse kinderopvang (BKO).  



Het tarief voor opvang bedraagt 1,1 euro per begonnen halfuur. In het “Boshuis” start de 
betalende opvang om 16 u, op vrijdag om 15.40 u. In de lagere school start de facturatie om 
16.15 u en op vrijdag om 15.30 u. De gemeente beheert de facturatie. 
 
Boshuis:   Bosstraat 7 in O.-L.-V.-Waver, tel. 015/76.05.99 
   Openingsuren:  07.00 u – 08.00 u 
      16.00 u – 18.00 u 
 
Vinkenhof:   Vinkenhofstraat 43 in O.-L.-V.-Waver – 0499 69 77 56 (nummer BKO) 
   Openingsuren:  geen voorschoolse opvang 
      16.15 u - 18.00 u (vrijdag vanaf 15.30 u) 

 

• Kleuters worden om 15.45 u opgehaald aan de school (woensdag 12.10 u en vrijdag 
15.25 u) en ze kunnen in het “Boshuis” blijven tot 18 u.  

• De kinderen van de lagere school worden opgevangen in  Vinkenhof. Kinderen die 
huiswerk willen maken, of willen studeren kunnen in een klaslokaal terecht, onder 
toezicht van een leerkracht (geen huiswerkbegeleiding). Op woensdag is er geen 
opvang en huiswerkklas in Vinkenhof, opvang uitsluitend in het Boshuis. 

• De rij van de Leemstraat vertrekt om 15.45u, onmiddellijk na het belsignaal. 
Kinderen die niet naar de naschoolse opvang in Vinkenhof moeten, worden tot 
16.15 u opgevangen op school. OPGELET: op woensdag is er geen rij van de 
Leemstraat naar Vinkenhof, de naschoolse opvang gaat dan in het Boshuis door! 

 
 

Tussendoortjes - fruit - verpakkingen 
 
We hechten veel waarde aan gezonde voeding en een gezonde levenshouding. Op 
woensdag wordt uitsluitend fruit (of groente) als tussendoortje toegestaan en we rekenen 
dan ook op jullie loyale medewerking! In de Leemstraat is élke voormiddag een 
“fruitjesspeeltijd”! 

 

Lichamelijke opvoeding en zwemmen 
 
Iedereen (kleuter en lager) krijgt 2 lestijden L.O. per week. De leerlingen van de lagere 
school gaan zwemmen in St.-Kat.-Waver, de kleuters gebruiken het zwembad met 
verstelbare bodem in Duffel. Tijdens de “zwemperiode” wordt nog 1 lestijd L.O. 
aangeboden. Het vervoer naar het zwembad wordt door de gemeente betaald, de inkom 
van het zwembad door de ouders. Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar betaalt de school 
de inkom van het zwembad. 
De zwemdata verschillen per leerjaar. De klasleerkracht zal ze u meedelen tijdens de 
openklasdag.  
Het zwemprotocol kan ter inzage worden opgevraagd op het secretariaat.  

• Er worden geen zwemshorts toegestaan in het zwembad! 

• Juwelen, horloges en andere dure voorwerpen worden best thuis gelaten.  

• Kleuters gaan sporadisch zwemmen. U wordt telkens verwittigd. 



• Voor de turnlessen in de lagere school is een degelijke sportschoen een betere 
keuze dan de traditionele witte turnpantoffels. 

 
 

Kosteloos basisonderwijs 
 
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect 
inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor 
materialen of activiteiten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te realiseren of de 
ontwikkelingsdoelen na te streven.  Wat essentieel is voor het volgen van onderwijs wordt 
dus gratis aangeboden. 
Enkele voorbeelden: hand- en werkboeken, schriften, agenda,…. moeten kosteloos zijn. 
Ouders kunnen schoolgerief voor hun kinderen aankopen, maar zijn hiertoe dus niet 
verplicht. 
 
Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen: voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te 
respecteren. 
 
Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt het geïndexeerd plafond:  

- voor het kleuteronderwijs: 50 euro 
- voor het lager onderwijs: 95 euro 

Deze bedragen worden in 3 keer gefactureerd: september, december en maart 
 
Meerdaagse uitstappen: sterk aanbevolen, niet verplicht 
Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2022-2023 een 
maximumfactuur van €480 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te  
respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.  

- 2de lj.: boerderijklassen: 80 euro 
- 5 de lj.: talentklassen: 200 euro 
- 6 de lj.: zeeklassen: 200 euro 
 

 
Nieuw schoolreglement 

 
Elk schooljaar wordt het reglement aangepast wegens decretale wijzigingen. U vindt het in 
digitale vorm op onze website. Wil je het graag op papier? Spring eens binnen in ons 
secretariaat! 
 
 

 
 
 



 
Elektronische communicatie 

 
We proberen onze communicatie met jullie te optimaliseren en tegelijk denken we aan ons 
milieu. Nieuwsbrieven, uitnodigingen,… komen op de website en in je mailbox. Ook de 
klasleerkrachten zullen hun communicatie bij voorkeur via mail voeren. 
 
 
 

Infoavonden begin schooljaar 
 
Er wordt zeer concrete informatie gegeven over de klaswerking en de klasafspraken. 
Probeer zeker aanwezig te zijn op deze avonden! Het is niet de bedoeling dat de kinderen 
meekomen.  Kom op tijd, we proberen de timing zeer strak te houden. 
 
Kleuterschool: maandag 5 september 
instapklas en 1ste kleuterklassen: van 19 u tot 19.45 u 
2de en 3de kleuterklassen:  van 19.45  u tot 20.30 u 
 
Lagere school - Leemstraat: dinsdag 6 september 
We verwachten iedereen om 19 u stipt in de klaslokalen. 
Voor nieuwe leerlingen: afspraak om 18.30 u in het bureau van meester Paul. Je krijgt uitleg 
over de schoolvisie en het zorgbeleid. Om 19 u kun je dan aansluiten in de klaslokalen. 
Nadien maken we tijd voor een babbel en een drankje in de turnzaal. Welkom! 
 
Lagere school - Vinkenhof: dinsdag 13 september 
We verwachten iedereen om 19 u stipt in de klaslokalen. 
Voor nieuwe leerlingen: afspraak om 18.30 u in het bureau van meester Klaas. Je krijgt 
uitleg over de schoolvisie en het zorgbeleid. Om 19 u kun je dan aansluiten in de 
klaslokalen. 
Nadien maken we tijd voor een babbel en een drankje in de refter. Welkom! 
 
 
 

Infrastructuur 
 
In Vinkenhof werd vorig schooljaar hard gewerkt! Daken, refter, keuken, sanitair, en 
speelplaats werden vernieuwd. Tijdens het 1ste trimester werken we, samen met de 
ouderraad, het voormalig “kapoenenlokaal” (scouts) af. Het wordt een gezellig 
multifunctioneel lokaal voor bezinning, rust, crea enz… 
 
 
 
 



Voorlopige kalender 2022 - 2023 

 
 
Hieronder al enkele in ’t oog te houden data. Deze data zijn onder voorbehoud, mogelijk 
zijn er nog verschuivingen/annulaties. Hopelijk laat Covid ons met rust dit schooljaar…  
Via de maandelijkse nieuwsbrieven worden nog nieuwe data en meer concrete gegevens 
meegedeeld. 
 

• Woensdag 1 september: start schooljaar  

• Maandag 5 september: openklasavond kleuterschool 

• Dinsdag 6 september: openklasavond Leemstraat 

• Dinsdag 13 september: openklasavond Vinkenhof 

• Dinsdag, woensdag en donderdag 27, 28 en 29 september: schoolfotograaf 

• Maandag 3 oktober: plaatselijke verlofdag 

• Maandag 31 oktober: begin herfstvakantie 

• Vrijdag 11 november: Wapenstilstand 

• Zaterdag 19 november: spaghettidag in de Leemstraat 

• Zaterdag 24 december: begin kerstvakantie  

• Vrijdag 10 februari: pedagogische studiedag 

• Maandag 20 februari: begin krokusvakantie 

• Zaterdag 11 maart: wandelzoektocht in Vinkenhof 

• Maandag 4 april: begin van de paasvakantie 

• Maandag 24 april: start talentklassen (5de lj.) en zeeklassen (6de lj.) 

• Zaterdag 13 mei: WAVODAG in Vinkenhof 

• Donderdag 18 mei: Hemelvaart 

• Vrijdag 19 mei: verlofdag 

• Maandag 29 mei: Pinkstermaandag 

• Donderdag 1 juni: start boerderijklassen 2de leerjaar (tweedaagse) 

• Maandag 5 juni: verlofdag 

• Dinsdag 27 juni: afscheid van de 3de kleuterklas met receptie in de kleuterschool  

• Woensdag 28 juni: afscheid van de zesdeklassers met receptie in Vinkenhof 

• Vrijdag 30 juni: laatste schooldag, we stoppen om 11.30 u in de lagere school,  
om 12 u in de kleuterschool. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Schoolteam 2022 - 2023 
 

Directeur:  
Paul Van Lierop     directie@wavo.be 
       
Secretariaat:       Tel: 015 76 03 10 
Monique Verbruggen     secretariaat@wavo.be 
Eddie Verbist (preventieadviseur)   administratie@wavo.be 
 
Zorgteam:  
Kristel Colebunders (coördinator)    zorg.leem@wavo.be     
Klaas Verreth (Vinkenhof)    zorg.vink@wavo.be     
Lisa Van Houtven (kleuterschool)   zorg.kleuter@wavo.be 
   
Kleuterschool:      Tel: 015 75 42 92    
Instapklas: juf Melissa     
1KA: juf Oele     
1KB: juf Hilde      
Zorg en 2de instapklas: juf Lisa        
2KA :juf Anneke (interim juf Jana) 
2KB: juf Ilse      
2KC: juf Stephanie      
3KA: juf Ingrid      
3KB: juf Greet            
 
Turnjuf: juf Britt     
Kinderverzorgster : Juf Hilde V. 
     
Lagere school – onderbouw: Leemstraat  Tel: 015 76 03 10 
1A: juf Hilde (+ juf Kato)     
1B: juf Jolien      
1C: juf Karolien      
2A: juf Mia      
2B: juf Sofie      
2C: meester Dries (+ juf Bernita)     
3A: meester Matthias     
3B: juf Elke (+ juf Dominique)      
3C: juf Linda       
   
Zorgcoördinator en zorg in de Leemstraat: juf Kristel 
Extra zorg en leesbeleid: juf Elke en juf Bernita 
Ambulante leerkrachten: juf Kato en juf Ann Verhulst 
ICT pedagogisch: juf Elke  
Leerkrachten L.O.: juf Dominique en juf Sigrid   
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Lagere school – bovenbouw: Vinkenhof     Tel: 015 76 03 10 
 
4A: juf Martine (+ juf Anne)     
4B: juf Mariëlla (+ juf Anne)     
4C: meester Stijn Driesen         
5A: juf Marieke       
5B: meester Tom      
5C: meester Stijn      
6A: juf Liesbet      
6B: juf Kim      
6C: juf Ady      
 
Beleid en zorg: meester Klaas     
Ambulante leerkrachten: juf Kato en juf Ann Verhulst.   
Leerkracht L.O.: juf Sigrid      
ICT-coördinator: Bart Vervloet 
ICT pedagogisch: juf Kato en meester Stijn D. 
Technologie: juf Anne 
 
 

NIEUWE MAILADRESSEN!!! De mailadressen zullen in de loop van het 1ste trimester 
wijzigen. We zullen dit tijdig aankondigen. 
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