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Kalender 2018-2019 

29 augustus 
 

Klusdag 

30 augustus 
18 uur 

Opendeur KS+L1 

3 september 
 

Eerste schooldag 

7 september 
18 uur 

Infomoment LS 

1 oktober 
 

Facultatieve verlofdag 

7 oktober 
 

Eetfeest 

10 oktober 
 

Pedagogische studiedag 

15 oktober 
 

Stemklassen L5 (5 dagen) 

29 oktober 
 

Herfstvakantie 

6 december 
 

Sinterklaasfeest 

24 december 
 

Kerstvakantie 

4 februari 
 

Facultatieve verlofdag 

11 februari 
 

Boerderijklassen L3 (3 dagen) 

4 maart 
 

Krokusvakantie 

27 maart 
 

Pedagogische studiedag 

8 april 
 

Paasvakantie 

25 april 
 

Schoolfotograaf (individueel en klas) 

1 mei 
 

Dag van de arbeid 

2 mei 
 

Bosklassen K3-L1 (2 dagen) 

15  mei 
 

Pedagogische studiedag 

18 mei 
 

Schoolfeest (voorlopig) 

30 mei 
 

Hemelvaart  

31 mei 
 

Brugdag 

10 juni 
 

Pinkstermaandag 

27 juni 
18 uur 

Klasmoment 

27 juni 
20 uur 

Afscheidsreceptie uitstromers 

28 juni  Halve dag school 
DEZE PLANNING IS VOORLOPIG! Tegen één september wordt de planning gefinaliseerd.  

Vooruitkijken? Raadpleeg onze kalender op www.vrijeschoolbierbeek.be   

 

Klusdag  
 

Op woensdag 29 augustus organiseert de ouderraad in 

samenwerking met de school een klusdag. We zetten onder andere 

de grondtekening op de speelplaats opnieuw in de verf.  

 

Kan je helpen?  

Laat het ons weten via ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be. 
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Leerkrachtenformatie 

 
Volgend schooljaar speelt onze leerkrachtenploeg met volgende opstelling. 

 

juf Lies 

K1a 

juf Tina 

kinderverzorging 

juf Hanne 

K1b 

   

juf Tamara 

K2 

juf Martien 

Kikkerklas K2-3 

juf Lieselotte 

K3 

ZILL-coach 

   

meester Hans 

L1 

STEM-coach 

juf Leen 

L1 

coördinatie RALFI  

   

meester Vic 

L2 

juf Marijke T 

L2 
(halftijds)

 

   

juf Lieve 

L3 
(halftijds)

 

juf Larissa 

L3 

   

juf Katrien L 

L4 

juf Ann 

L4 
(halftijds) 

coördinatie WIBBEL 

   

juf Evelien 

L5 

juf Els 

L5-L6 

juf Kathy 

L6 

   

meester Gunther 

Motorische en zintuiglijke 

ontwikkeling 

juf Marijke B 

zwemmen 

meester Toon 

zwemmen 

boekhouding 

   

 

juf Katrien W 

zorgcoördinator  

sociale vaardigheden L2-3-4 

 

   

Griet 

administratie 

Luc 

ict 

Chantal  

preventie en veiligheid 

  

Eliane 

opvang 

Ludo 

toezicht 

  

Karla 

onderhoud 

Hugo 

herstellingen 

  

meester Peter 

directeur 
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Verbouwing gelijkvloers kloostergebouw / maaltijden  

 
Op 6 augustus starten wij de verbouwing van de gelijkvloerse 

verdieping van het kloostergebouw. De werken zullen duren tot 

eind oktober.  

In deze periode is de refter en keuken niet toegankelijk. Warme 

maaltijden en soep zijn daardoor niet mogelijk. Ook zullen kleuters 

allemaal in de klas eten. Gezellig! 

Wij vragen om in die periode voor lekkere en gezonde 

boterhammetjes te zorgen. 

 

Resultaten IDP 

 
Jaarlijks nemen we in onze school IDP (interdiocesane proeven) af in het vierde en het zesde leerjaar. De 

resultaten van onze kinderen worden vergeleken met resultaten in Vlaanderen en met de 

referentiegroep (scholen met eenzelfde doelgroep). 

 

Onze school scoort op alle vlakken beter dan het Vlaamse gemiddelde en hoger dan de referentiegroep.    

 

IDP4  School Vlaanderen Referentie 

Nederlands Kerndictee 84 % 73 % 76 % 

 Lezen 64 % 60 % 62 % 

 Taalbeschouwing 76 % 66 % 69 % 

Wiskunde Bewerkingen 79 % 72 % 74 % 

 Getallen 85 % 76 % 78 % 

 Meetkunde 87 % 72 % 75 % 

 Meten en metend rekenen 72 % 60 % 64 % 

Wereldoriëntatie  80 % 75 % 77 % 

 

We doen het dus goed! Toch blijft begrijpend lezen ook in onze school een aandachtspunt. Voor onze 

kinderen blijkt vooral het letterlijk reproduceren van gelezen inhoud moeilijk.  

 
IDP6  School Vlaanderen Referentie 

Nederlands Kerndictee 79 % 75 % 76 % 

 Lezen 70 % 61 % 63 % 

 Taalbeschouwing 82 % 72 % 73 % 

Wiskunde Bewerkingen 76 % 74 % 75 % 

 Getallen 78 % 74 % 77% 

 Meetkunde 77 % 71 % 73 % 

 Meten en metend rekenen 67 % 62% 65 % 

Wereldoriëntatie Mens en maatschappij 83 % 74 % 76 % 

 Wetenschap en techniek 85 % 78 % 80 % 

 
Op eenzelfde elan verder werken dus. Maar we maken ook een gedetailleerde analyse om specifiekere 

werkpunten voor onze schoolwerking te formuleren en hieraan actiepunten te koppelen. Zo wordt ons 

aanbod nog sterker. 
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Jaarthema 2018-2019 
 

Samen op weg, op ontdekkingstocht naar onze talenten, voor 

maximale ontplooiing. 

Op stap naar meer gastvrijheid, dialoog, schoonheid en verbeelding, 

kwetsbaarheid, wijsheid, uniciteit,  verbondenheid, rechtvaardigheid, 

veerkracht, generositeit en duurzaamheid!  

 

 

Zwemouders 
 

Door een nieuwe regeling in het zwembad, moeten we verplicht een begeleider aan de 

rand van het zwembad voorzien. De leerkrachten zetten we liefst in om de kinderen 

zwemles te geven!  

 

We zoeken dus (groot)ouders die het zwemmen mee willen begeleiden. Voel je je 

geroepen?  Laat het ons weten via bijgevoegd google-formulier. 

 

Opvang 
 

VOOR- EN NASCHOOLS - Om de opvang een beetje rendabel te houden, 

moeten we de prijs verhogen. Vanaf volgend schooljaar kost de 

opvang € 0,75 / begonnen half uur. Deze prijsverhoging zorgt ervoor 

dat we de loonkost kunnen blijven dragen en er hopelijk nog iets 

overblijft om wat extra spelmateriaal aan te kopen. De opvang is 

gratis tussen 8.30 en 8.45 uur en tussen 16.00 en 16.30 uur 
15.00 en 

15.30 uur op vrijdag 

 

WOENSDAGNAMIDDAG - Op woensdagnamiddag werken we met 3 delen. Tot 12.00 uur is er gratis opvang. 

• van 12.00 tot 13.00 uur betaal je € 0,75 / begonnen half uur. 

• van 13.00 tot 16.00 uur vragen we €5 voor de opvang, ongeacht om hoe laat je de kinderen 

ophaalt.  

• van 16.00 tot 18.00 uur wordt de opvang enkel georganiseerd als er 3 kinderen blijven. Hiervoor 

doen we in augustus een rondvraag. De opvang na 16.00 uur kost ook €5.  

Mogelijks starten we in september een samenwerking op met IBO De Stekelbees voor de 

woensdagnamiddagopvang. Dan vervalt bovenstaande regeling.  

IBO Stekelbees hanteren ook eigen tarieven. We houden je op de hoogte! 

 

HUISWERKKLAS - Voor L4-5-6 blijven we huiswerkklas 

organiseren. We hebben hiervoor twee bereidwillige 

leerkrachten gevonden. Juf Leen en juf Evelien zullen 

afwisselend op dinsdag en donderdag toezicht houden. De 

leerlingen gaan aansluitend aan de lessen (mits een korte 

stop langs het toilet) naar de huiswerkklas. Vanaf 16.30 uur 

kunnen de leerlingen de huiswerkklas in stilte verlaten als ze klaar zijn met hun werk. Om 16.40 uur stopt 

de huiswerkklas voor iedereen; om 16.45 uur verlaat iedereen het klaslokaal. Het tarief van de 

huiswerkklas is hetzelfde als de naschoolse opvang. 

De tariefwijzigingen werden doorgesproken op de schoolraad. 
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Winnaar logo 

 
Het vorige logo kon niet meer gebruikt worden wegens plagiaat.  

Gelukkig kregen we heel wat leuke nieuwe ideetjes binnen. 

Bedankt! 

De jury van leerkrachten en bestuurders koos er één ontwerp uit. 

Dat logo verschijnt weldra op elk briefhoofd, op de website, … 

Benieuwd? Kijk in augustus op onze website! 

We willen je echter alle laureaten niet onthouden: 
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Gezocht: gemachtigd opzichters! (bericht gemeente Bierbeek) 

 
Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan om hun kinderen zelfstandig 
naar school te sturen met de fiets, te voet of zelfs met het openbaar vervoer. De kinderen zelf met de wagen naar school brengen, 
lijkt “veiliger”. 
Het gevolg is dat steeds meer kinderen met de wagen worden gebracht, waardoor het autoverkeer toeneemt en de ver-
keersveiligheid nog meer in het gedrang komt. 
Met de inzet van gemachtigde opzichters op gevaarlijke oversteekplaatsen, kan de verkeersveiligheid sterk verbeterd worden. 
Kinderen worden geholpen om veilig de straat over te steken. 
Zo vervullen gemachtigde opzichters een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. 
Ouders kunnen hun kinderen met een gerust gemoed zelfstandig naar school laten stappen of trappen. 
Veel scholen hebben echter een groot tekort aan mensen die kinderen de straat helpen oversteken. 
Help ons een handje. 
Word gemachtigd opzichter! 
  
Wie kan gemachtigd opzichter worden? 
Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden, ... kortom iedereen die over wat vrije tijd 
beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. 
Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, 
gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken. 
Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleuren armband die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje 
op steel. 
Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van de school. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare 
schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. 
Dus als ook u wilt bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer en als u de vorige campagnes heeft gemist, dan kunt u deelnemen 
aan een van de nieuwe geplande theoretische opleidingen en gemachtigd opzichter worden! 
Door uw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en voetgangers een kans om weer veilig en zelfstandig naar school te gaan. 
De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel van uw opleiding en uw uitrusting (hesje, stopbord en driekleuren armband). 
Het praktische deel van de opleidingen wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale politie. 
  
Wat is een gemachtigd opzichter? 
Een gemachtigd opzichter is minstens 18 jaar en zet zich vrijwillig in voor een verkeersveilige omgeving. 
Een gemachtigd opzichter laat kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden in groep oversteken. Hij mag 
daarbij aanwijzingen geven aan andere weggebruikers en het verkeer stilleggen, maar hij mag het verkeer niet regelen. 
Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan het reflecterend stopbordje C3 op steel en aan de driekleuren armband die de naam 
van de gemeente draagt en die om z’n linkerarm zit. Vaak draagt hij ook een fluojas. 
De gemeente verzekert haar gemachtigde opzichters tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen persoons- en zaakschade die 
voortkomen uit ongevallen bij de uitoefening van zijn taak of op de weg van of naar de plaats waar hij die taak uitoefent. 
De gemachtigd opzichter vervult een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes. Het feit 
dat een school beschikt over gemachtigde opzichters, is een bijkomend aspect van een actief verkeersveiligheidsbeleid en van 
een werkelijke aanwezigheid op het terrein. 
Door de inzet van een gemachtigd opzichter, krijgen veel jonge fietsers en voetgangers een kans om weer veilig en zelfstandig 
naar school te gaan. 

  

Hoe verloopt de opleiding? 
1. De provincie organiseert gratis het theoretische deel van uw opleiding. (3uur) 
De theorie behandelt de plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan, het gedrag van bestuurders tegenover 
voetgangers, de signalisatie, de in acht te nemen voorzichtigheidsregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van 
weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden. 
2. Na het theoretische deel zal de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer geven. 
Dit gedeelte slaat vooral op de gepaste handelswijze wanneer gemachtigde opzichters aanwijzingen geven aan bestuurders of 
het verkeer stilleggen, en de correcte inschatting van het verkeer in de praktijk. 
Dit deel van de opleiding wordt gepland in onderling overleg tussen politie en kandidaat-gemachtigd opzichter. 
3. Na het voltooien van zowel theorie als praktijk volgt de officiële aanstelling door de burgemeester van de 
gemeente waarna u als gemachtigd opzichter kan optreden. 
  
Wanneer en waar? 
Maandag 1 oktober 2018 van 18u30 tot 21u30 
Raadszaal van het gemeentehuis van Bierbeek, Speelpleinstraat 8 te Bierbeek 
  
Hoe inschrijven? 
Vooraf inschrijven voor deze sessie is verplicht. Wees er snel bij want per sessie worden MAXIMAAL dertig kandidaten toegelaten. 
Schrijf dus snel in! Inschrijven kan enkel via milieu@bierbeek.be 

 


