
Beste ouder(s), 

We willen jullie even wat meer informatie geven over de klasverdeling.  Zoals 

vorig jaar zullen op donderdag 29 augustus 2019 vanaf 9.00 uur de 

klaslijsten uithangen aan de voorkant van de school (witte deur). Op donderdag 
29 augustus 2019 is er tussen 18.00 en 19.30 uur het kijkmoment 

gepland. Jullie zijn dan van harte welkom om samen met jullie zoon of dochter 

kennis te komen maken met de nieuwe klas en leerkracht.   

De leerkrachten stellen met veel zorg de nieuwe klasgroepen voor volgend 

schooljaar samen, op basis van observaties, ervaringen en/of bevragingen. 

Hierbij proberen ze met heel wat factoren rekening te houden: 

• Het leerniveau van de leerlingen  
• Verhouding jongens / meisjes 

• Vriendjes 

• Karakters die ook al eens botsen 

• … 

 

Je mag ervan uitgaan dat de leerkracht je kind intussen goed kent. Enkel indien 

er twijfels zijn over de omgang tussen kinderen heeft de juf of meester de raad 

van ouders nodig.  

Zoals je wel kan begrijpen is het vaak moeilijk om deze complexe puzzel mooi te 

kunnen leggen. Soms moeten er keuzes gemaakt worden, waardoor het bv. 

mogelijk is dat er in een klas meer meisjes dan jongens zitten. Wat we zeker 
nastreven is dat ieder kind een kameraad/vriend bij zich heeft waar hij of zij zich 

goed bij voelt. In de verdeling zorgt de leerkracht ervoor dat ieder kind bij 

minstens één van zijn/haar vriendjes in de klas komt.  

Als de lijsten klaar zijn, wijst alleen de directeur de klassen aan leerkrachten toe. 

Hier wordt indien nodig met bepaalde factoren rekening gehouden, zoals 

leerlingen die het jaar overdoen, eigen kinderen van leerkrachten of andere 

persoonlijke redenen. Deze redenen worden doorgesproken met de betrokken 

leerkracht. 

Om het beste plaatje te kunnen maken is het dus niet mogelijk dat er met 

persoonlijke voorkeuren voor leerkrachten rekening gehouden wordt.   

Als we van mening zijn dat een klasgroep goed is en een herverdeling geen 

meerwaarde is, kunnen we ervoor opteren om de groep ongewijzigd over te laten 

gaan. Ook dit is dan een doordachte keuze. 

Omdat leerkrachten de indelingen met veel zorg maken, gaan we niet in op 

vragen voor klaswijzigingen. 

Uiteraard is de nieuwe juf, meester of klasgroep voor veel kinderen een 

spannend vooruitzicht en kan het gemis van vrienden voor emoties zorgen. Het 

is dan ook heel belangrijk dat ouders er op een positieve manier mee omgaan.  

 

 

 



 

 

 

Kalender van de belangrijke dagen, vrije dagen en vakantiedagen voor 

het schooljaar 2019 – 2020 

 
 

Eerste trimester 

  

donderdag 29 augustus 2019: 18.00 – 19.30 uur: kijkuurtje in de klas 

 

maandag 2 september 2019: Joepie, de eerste schooldag begint!! 

 
woensdag 9 oktober 2019: pedagogische studiedag (leerlingen vrij!) 

 

zondag 20 oktober 2019: spaghetti-dag van de ouderraad 

 

van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019: 

herfstvakantie 
 

woensdag 20 november 2019:  pedagogische studiedag (leerlingen vrij!) 

 

vrijdag 6 december 2019: facultatieve vrije dag 

 

van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020: 
kerstvakantie 

 

 

Tweede trimester 

 

woensdag 29 januari 2020: pedagogische studiedag (leerlingen vrij!) 

 
maandag 3 februari 2020: facultatieve vrije dag 

 

van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020: 

krokusvakantie 

 

van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020: paasvakantie 
 

 

Derde trimester 

 

woensdag 22 april 2020: pedagogische studiedag (leerlingen vrij!) 

 
vrijdag 1 mei 2020: Dag van de arbeid! (Leerlingen vrij!) 

 

zaterdag 9 mei 2020: SCHOOLFEEST!! 

 

donderdag 21 mei 2020: O.- H.- Hemelvaart! (Leerlingen vrij!) 

 

vrijdag 22 mei 2020: brugdag! (Leerlingen vrij!) 
 



maandag 1 juni 2020: pinkstermaandag (Leerlingen vrij!) 

 

dinsdag 30 juni 2020: laatste schooldag 

 
 

 

Planning infoavonden voor de ouders over de werking in de klas in 

september 2019 

 

 

 
 

 

 

 

Kleuterschool 

 
•  instapklas (K1)   dinsdag 10 september om 19.30 uur 

   

•  klassen 3j (K2, K3, K4)  donderdag 12 september om 19.30 uur 

 

•  klassen 4j-5j (K5 tem K9) woensdag 18 september om 19.30 uur 

 
Lagere school 

 

• eerste leerjaar  donderdag 5 september om 20.00 uur 

 

• tweede leerjaar dinsdag 3 september om 20.00 uur 

 

• derde leerjaar  woensdag 11 september om 19.30 uur 
 

• vierde leerjaar  maandag 9 september om 20.00 uur 

 

• vijfde leerjaar  donderdag 12 september om 20.00 uur 

 

• zesde leerjaar  donderdag 12 september om 19.30 uur 


