
 

       

            Nieuw schooljaar 2020-2021 

 
 

Gent, dinsdag 2 september 2020 
 
 
Beste ouders, 
Lieve kinderen, 
 
De vakantie vloog voorbij en nu zit ook de eerste schooldag er alweer op! 
 
Zoals jullie misschien reeds weten is directeur Mieke onderwijsinspecteur geworden en wordt zij vanaf 
vandaag vervangen door directeur Tine. 
We wensen directeur Mieke heel veel succes met haar nieuwe baan. 
 
In deze brief vindt u heel wat belangrijke informatie terug voor een vlot verloop van het komende schooljaar. 
 
 
Indien u vragen of bedenkingen hebt, spreek de leerkracht, directeur Tine, zorgco Els, brugfiguur 
Karen…aan. Wij geven graag meer uitleg. 
 

              
Betreffende corona-maatregelen: 
 
We starten dit schooljaar op met ‘code geel’ = laag risico maar met grote waakzaamheid. 
 
Dit betekent dat alle kinderen naar school kunnen en de (meerdaagse) uitstappen kunnen doorgaan. 
Externen mogen onze school betreden (bvb. CLB-medewerkers, ouders,….) 
 
Volwassen zijn mogelijke verspreiders: daarom houden wij, leerkrachten en ouders, nog steeds de social 
distance- en de hygiënische maatregelen in acht. 
 
Als school kiezen we er ook voor om de veiligheidsmaatregelen toe te passen en vragen hiervoor ook jullie 
medewerking. 
Draag steeds een mondmasker aan de schoolpoort en bij het betreden van de school, was je handen en 
houd minstens één en een halve meter afstand. 
 
 

1.   OPEN SCHOOL/OPEN ONTHAAL 



 
 
 
Vanaf dit schooljaar mag je uw kind van de lagere school afzetten tot aan de speelplaats. Helaas kunnen 
we geen ouders op de speelplaats toelaten. 
 
Uitgezonderd: 
De eerste week van september worden de ouders van nieuwe leerlingen en de leerlingen van het eerste 
leerjaar wel op de speelplaats toegelaten 
 
 
Het brengen en afhalen van je kind(eren) gebeurt via de Keizer Karelstraat. 
 
Kleutertjes kan je nog steeds vanaf 8u30 -9u00 tot aan de klas brengen.  
 
Helaas kunnen we u ook hier niet meer toelaten in de klas. Houd daarom het afscheid en de ‘babbel’ met de 
juf zo kort als mogelijk. 
    
 
 
Wij herinneren u hierbij wel aan de volgende afspraak, opgenomen in het schoolreglement: 

 
Indien er problemen zijn tussen uw kind en een andere leerling, dient u zich te wenden tot de 
leerkrachten of de directeur (en niet tot de betreffende leerling of zijn/haar ouders). 
 

Bij overtreding van deze afspraak wordt u de toegang tot de school tijdelijk ontzegd. 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

2.   CO-TEACHING IN DE KLEUTERKLAS 

Kom op tijd! 
Kinderen vinden het fijn om op tijd te zijn.   
 
Op tijd komen is ook dit schooljaar onze prioriteit. 
Zowel in de lagere school als in de kleuterschool starten we met een 
onthaal, waar het welbevinden en de zelfstandigheid van het kind 
centraal staan: het huiswerk wordt dan opgevolgd, we houden een 
kringgesprek, ….   
Het is dus uiterst belangrijk dat alle kinderen dan in de klas zijn.   
 
Om 8u40 sluiten we de poort. Wie later komt, dient als ouder een 
korte vragenlijst in te vullen vooraleer de school te verlaten. 

 



In de kleuterklassen starten we met ‘co-teachen’ (= voltijds, met 2 of meer leerkrachten een groep leerlingen 
begeleiden).   
Zo kunnen we onze kleuters beter begeleiden en bieden we hen meer interactie-, oefen- en spreekkansen.   
 
Peuters en K1: Juf Isabeau en Lieselot, kinderverzorgster Liesbeth en Jolien, Juf Lindasay (zorg) 

 
In K2: juf Marleen, juf Elfi, Juf Nele(zorg) 
 
In K3: juf Mieke, juf Els, juf Nele (zorg) 
 
 

  
 

 
In de lagere school zochten we naar een organisatievorm waar kinderen onderwijs op hun maat krijgen en 
toch met leeftijdsgenoten in de groep kunnen zitten. Het ene kind heeft extra uitleg nodig terwijl een ander 
net uitgedaagd moet worden.   
 
 
 
1ste lj: de groeiklas (VM) 
 
Het eerste leerjaar werkt in de voormiddag opnieuw in drie groepen:  
1 speelleerklas 
2 reguliere nestklassen.  (1A en 1B) 
 
In de namiddag is er hoekenwerk, geleid door 3 leerkrachten.   
 
 
 
2de lj – 4de lj: maatgroepen (75 minuten per dag) 
 
Per leerjaar hebben we twee (nest)klassen (2A, 2B/ 3A, 3B/ 4A, 4B).  
 
Gedurende 75 minuten per dag (= tijdens de wiskundelessen en spellingslessen) worden deze 2 klassen 
verdeeld over 3 ‘maatgroepen’.  Deze maatgroepen zullen dezelfde doelen nastreven.  De begeleiding, de 
aard van de oefeningen en het aantal oefeningen zullen echter verschillen. 
 
Kinderen die het nog moeilijk hebben met de leerstof zullen in een kleine groep van maximum 10 kinderen 
les krijgen.  Zij zullen meer geleid werken, met ondersteuning van materiaal, met veelvuldige verwoording, 
… 
Kinderen die sterk zijn in wiskunde/spelling zullen sneller zelfstandig aan de slag gaan, de 
verdiepingsoefeningen maken,…  
 
Deze maatklassen worden georganiseerd in het tweede, derde en vierde leerjaar. 
 
    
5de-6de lj: de brugklas (75 minuten per dag) 
 
Voor de leerlingen van de derde graad organiseren we 75 minuten per dag een brugklas.  Daar wordt de 
leerstof die nodig is om te kunnen starten in de B-stroom (het middelbare beroepsonderwijs) aangebracht, 
zodat deze kinderen sterk kunnen starten in het middelbaar.  Juf Doreen is de juf van deze brugklas. 
 
De overige tijd sluiten deze leerlingen aan bij hun gewone (nest)klassen: 5A,5B, 6A, 6B. 

3.   LAGER: ONDERWIJS OP MAAT VAN ELK KIND 
 

Eerste leerjaar: de groeiklas (VM) 
2de – 4de lj: Maatgroepen (75’ per dag) 
5de-6de lj: de brugklas (75’ per dag)  



 
 

 
 
Team 1ste lj:juf Leen (1A), meester lukas(1B) en juf Nele en juf Lindsay (speelleerklas) 
Team 2de lj: juf Lisa (2A), juf Nina (2B) en juf Dominiek (teamleerkracht) 
Team 3de lj: juf Barbara (3A), juf Inge (3B) en juf Dominiek (teamleerkracht) 
 
Team 4de lj: meester Sander (4A), juf Chloë (4B) en juf Doreen (teamleerkract) 
Team 5de lj: meester Axel (5A), juf Eline (5B) en juf Lies (teamleerkracht) 
Team 6de lj: meester Tim (6A), meester Aaron (6B) en juf Lies (teamleerkracht) 
 
Team lichamelijke opvoeding: meester Johannes voor de kleuters en juf Tine voor de lagere school 
 

 
 
 
 

 

 
  
 

5.   TURNEN EN ZWEMMEN EN FIETSEN 
 

  
“Juf, ik ben mijn turnzak vergeten”, klinkt het elke turnles weer.   
 
Daarom laten we vanaf nu onze turnzak op school.  Na elke 6 weken 
gaat de turnzak mee naar huis voor een wasbeurt. 
Onze oudere kinderen van het vijfde en zesde leerjaar nemen de 
turnzak wel mee naar huis. 
 
Geef uw kind turnpantoffels en een donkerblauw of zwart turnbroekje 
(3/4 bovenbeen) mee in een turnzak. 
 
GEZOCHT: Te kleine turn t-shirts zijn steeds welkom voor onze 
reserve-voorraad! 

“Juf, ik ben mijn zwemzak vergeten”, klinkt het elke zwemles weer. 
 
Gelukkig hebben wij enkele zwembroeken op reserve … maar wie kan onze 
voorraad aanvullen? 
 
GEZOCHT Wie heeft badpakken en zwembroeken over voor kinderen van 6 
tot 14 jaar? 
Je doet er ons een groot plezier mee! 

 

De klasverdeling van het lager blijft behouden.  De A-klas 
gaat naar de B-klas.   
 
 
 

 



 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

.  
GEZOCHT Heb je nog een kinderfiets 
die te klein is voor je kinderen?  
 
Je zou er onze kleuters een groot 
plezier mee doen!  

 

5.  BRIEVEN PER MAIL? 

 
Wenst u brieven vanuit de school per e-mail te 
ontvangen?   
Vul dan het strookje in en bezorg dit zo snel mogelijk aan 
de klasleerkracht. 

6.  JAARTHEMA 

7. SPORT NA SCHOOL 

Vanaf volgende week starten de sportsnacks.   
Op maandag is er kleutersport, door juf Lieselot.   
Op dinsdag is er een extra uur sport voor het eerste t.e.m. derde 
leerjaar, gegeven door een sportsnackbegeleider.   
Op donderdag is er sport voor het vierde t.e.m. zesde leerjaar door 
meester Aäron.   
Inschrijven kan via juf Latifa of via de brief (later deze week). 
Betaling gebeurt via de schoolrekening. 

 

Ons nieuwe jaarthema is gezond en wel in je vel. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hieronder vindt u nog enkele belangrijke data. 
 
In naam van het hele schoolteam wens ik alle ouders en kinderen een schitterend schooljaar toe. 
 
Onze deur staat altijd open. 
 
Het schoolteam van Sint-Lievenscollege 
Tine Janssen – Directeur 
 
 
 

                       Kalender 2020-2021 
 

Feesten en schoolactiviteiten: 

 

Polderklas (3de en 4de leerjaar): maandag 14 tot  vrijdag 18 september  

Bokrijk (6de leerjaar): woensdag 16 en donderdag 17 september 

Schoolfotograaf: 24 september 

Boerderijklas (2de leerjaar): maandag 28 tot en met woensdag 30 september 

Sportfeest: zondag 4 oktober (voormiddag, aansluitend potluck) 

Atelierdag: 14 oktober 

Grootouderfeest (kleuters): woensdag 18 november 

Sinterfeest: 4 december 

Wintermarkt: vrijdag 11 december 

Atelierdag: 10 maart 

Kinderfuif/100dagenfuif: vrijdag 19 maart 

Schoolfeest: zondag 30 mei  

Proclamatie (6de lj): maandag 29 juni, 19u00 

8. STUDIE NA SCHOOL 

 
 
Het eerste leerjaar zal pas vanaf januari studie meevolgen. 
 
U kan uw kind ophalen aan de deur van de refter. 
Bedankt om dit in stilte te doen zodat de andere kinderen zich kunnen concenteren op hun huiswerk.  
 
De kleutertjes die in de naschoolse opvang blijven, spelen op de speelplaats of in de leeuwenklas. 

Vanaf volgende week start de studie.  
De studie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag. 
 
Alle kinderen van het lager die in de opvang blijven, moeten 
aansluiten bij de studie. 
Er is een half uur studie voor het eerste t.e.m. derde leerjaar in de 
refter. 
Er is een uur studie voor het vierde t.e.m. zesde leerjaar in de 
refter. 

 



 

Oudercontacten:  

donderdag 29 oktober (+verkoop klasfoto’s)         

donderdag 11 februari 

donderdag 3 juni  

                  

De school is gesloten op: 

           Pedagogische studiedag : vrijdag 2 oktober 

Herfstvakantie: maandag 3 november - vrijdag 6 november  

Wapenstilstand: woensdag 11 november 

Pedagogische studiedag: dinsdag 24 november 

Kerstvakantie: maandag 21 december - vrijdag 1 januari  

Krokusvakantie: maandag 15 februari - vrijdag 19 februari 

Paasvakantie: maandag 5 april t.e.m. vrijdag 16 april 

Hemelvaartweekend: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei  

Pinkstermaandag: maandag 24 mei facultatieve vrije dag dinsdag 25 mei 

Facultatieve vrije dag: maandag 7 juni 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Betr. akkoord schoolreglement 
 (zie www.slckeizerkarel.be – of te verkrijgen op het secretariaat) 

 
 

 
 
 

Betr. brieven per e-mail 

 

 

De ouder(s) van …………………………………………………(naam kind) uit 
……………..(klas) 
wensen brieven vanuit de school te ontvangen via e-mail op het volgende e-
mailadres: ………………………………………………… 

  

De heer en/ of mevrouw …………………………………………………(naam 
ouders), ouders van …………………………. (naam kind) uit ………..(klas) 
 
verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de 
schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene 
informatie van Sint Lievenscollege, Keizer Karelstraat 12, 9000 GENT  
van 1 september 2019 en tekenen hierbij voor instemming en akkoord. 
 
 
…………………………………………………(handtekening + datum) 

  

http://www.slckeizerkarel.be/

