


WELKOM

Beste ouders,

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar vliegen alt�d heel snel voorb�!
De meest praktische zaken z�n al geregeld.

Via deze brochure willen we de voornaamste zaken voor u nog eens op een r�tje zetten.

Zoals het een grote stap is van de kleuterschool naar het eerste leerjaar, is de stap naar het tweede
leerjaar ook niet te onderschatten. In het eerste leerjaar worden technieken aangeleerd om te leren
lezen, schr�ven en rekenen. In het tweede leerjaar worden deze technieken verder uitgebouwd en wordt
er meer inzichtel�k gewerkt.

Vanaf het tweede leerjaar staat ‘leren leren’ op het programma, dat betekent een eerste stap naar
zelfstandig leren. Uiteraard spreken we over een eerste stap en moet dit onder begeleiding gebeuren
zowel op school als thuis.



EEN SCHOOL MET EEN VISIE

Missie

■ Onze opdracht is elke leerling gedurende z�n of haar t�d b� ons op school op de best mogel�ke manier
te begeleiden met als doel hen niet enkel de basiskennis en basisvaardigheden b� te brengen maar dat
tikkeltje meer dat ervoor zorgt dat onze leerlingen het zelfvertrouwen hebben om op te komen voor
zichzelf, voor de anderen, voor een betere wereld. Elk op z�n manier.

■ W� geven aan onze leerlingen mee dat goede resultaten niet alles z�n in het leven, dat je daarnaast ook
andere kwaliteiten nodig hebt om een evenwichtige volwassene te worden. Deze kwaliteiten ontdekken,
benoemen en stimuleren is eveneens een opdracht van ons team.

■ Kinderen mogen op Gavertje Vier zichzelf z�n. Alle gevoelens z�n aanvaardbaar, maar niet elk gedrag is
aanvaardbaar. Ook hierin scheppen we duidel�kheid en structuur en begeleiden we de kinderen. Als een
grote familie.

■ In onze kerntaak lesgeven streven we elke dag naar kwaliteitsvol onderw�s, waarb� we de lat hoog
leggen zonder iemand uit het oog te verliezen. Dit alles doen we in een moderne infrastructuur met
digiborden en geïntegreerde ICT, met groepswerken, projecten, met klassikaal en zelfstandig werk, soms
spelend, soms ernstig maar vooral met een goede instructie van de leerkracht. Want … de leerkracht
doet ertoe!

Visie

■ #doen

Actief leren betekent in Gavertje Vier dat kinderen echt kunnen
handelen en doen. Concreet materiaal gebruiken en veel
experimenten en dit vanaf de allerkleinsten. We gaan op stap en
gebruiken de ruimte rondom ons volop. Kinderen kr�gen
verantwoordel�kheden om zelf zaken te organiseren, taken te
doen. Het team van Gavertje Vier analyseert het dagel�ks werk en
de resultaten van de leerlingen om zichzelf steeds b� te sturen en
de onderw�skwaliteit elke dag weer te verbeteren.

■ #vertrouwen

Een goed zorgbeleid heeft nood aan vertrouwen op alle vlakken.
Vertrouwen in je eigen professionaliteit als leerkracht, vertrouwen
in je collega’s, vertrouwen in je team maar bovenal vertrouwen in je
leerlingen. We leggen de lat hoog maar die kan voor elk kind op een
andere hoogte z�n ingesteld, zodat elk kind iets heeft om naar te
streven en zodat elk kind af en toe kan schitteren van
zelfvertrouwen.



■ #team #samen

Gavertje Vier zorgt voor samenhang op het vlak van de leerstof, de verticale doorstroming, de aanpak
van kinderen met een bepaalde zorg … “De neuzen in dezelfde richting zetten” is een vaak gehoorde
uitdrukking in onze school. Samen met onze ouders als één team werken om ervoor te zorgen dat onze
leerlingen zich volop kunnen ontplooien. Samen met de kinderen activiteiten doen, zoals het schoollied
zingen en dansen,  waardoor ze zich als groep echt verbonden voelen met elkaar. Deze verbondenheid
zorgt voor het thuisgevoel waar w� in Gavertje Vier zo trots op z�n.

■ #talenten

In een totale persoonl�kheidsontwikkeling is het belangr�k jezelf te kennen, te weten waarin je sterk
bent en waar je nog groeikansen hebt. In Gavertje Vier vinden w� het een heel belangr�ke taak van ons
team om samen met de kinderen hun talenten te ontdekken. Waar je goed in bent, kan vaak een
compensatie z�n voor een iets minder sterke vaardigheid. B�voorbeeld: een kind dat erg taalvaardig is,
kan dat talent voor taal gebruiken om de abstracte stapjes in een wiskundige bewerking te verwoorden
en kan op die manier toch tot een goede oplossing komen. Onze leerlingen écht kennen met hun hobby’s,
hun positieve en mooie karaktereigenschappen, hun speciale vaardigheden en hun talenten, dat is een
kernzaak voor onze school. We z�n ervan overtuigd dat dit meehelpt om een evenwichtige en tevreden
volwassene te worden met een job waar je energie uit haalt.

■ #groeien

Om een continue ontwikkelingsl�n te kunnen garanderen gaat het team van Gavertje Vier uit van een
groeimindset. Wat een kind nu nog niet kan, lukt misschien wel binnenkort. Vanzelf, door een sprongetje
in de ontwikkeling, of met wat hulp van de leerkracht, het zorgteam of zelfs van een andere leerling.
Kinderen leren immers heel veel van elkaar. W� geven hen graag de kans om dit te doen. Groeien is alt�d
een positieve zaak. Kinderen kunnen groeien in het zelfstandig werken of groeien in de leerstof maar z�
kunnen ook groeien als mens. Sociale vaardigheden aanleren en  stimuleren vinden w� heel belangr�k.
Kinderen telkens opnieuw kansen geven ook. We spreken een duidel�ke taal en bieden structuur. We
verwachten veel maar geven nog meer, zodat alle Gavertjes kunnen groeien en bloeien.

ZORG

Met kleine tussenstapjes (remediëring) of grote kangoeroesprongen (verr�king) proberen we elke
leerling zo ver mogel�k te kr�gen op onze school. Om dit te bereiken worden de klasleerkrachten
ondersteund door het zorgteam, aangestuurd door onze zorgcoördinator. Aan elke graad is een
zorgleerkracht gekoppeld die de leerlingen ondersteunt op hun eigen niveau, maar nog steeds met
voldoende verwachtingen. Afhankel�k van het onderwerp kan deze ondersteuning in of buiten de klas
plaatsvinden. Het zorgteam werkt ook schoolbreed. Er wordt extra ingezet op het welbevinden
(kindgesprekken, bevragingen, sociogram), leerlingen met nood aan extra uitdaging (kangoeroeklas) en
projecten (bv. tafelbrigade: oefenen maal- en deeltafels, RAK-et: sociale vaardigheden)

Omdat we als school graag transparant en constructief samenwerken worden sommige ouders ook
uitgenodigd op school voor een uitgebreid zorggesprek. Op dat moment stemmen we samen (school,
ouders, begeleiders, therapeuten ...) ons zorgaanbod nog beter af op de noden van onze leerlingen.
Spreek de zorgleerkrachten gerust aan b� vragen of bezorgdheden.



ONZE LEERKRACHTEN

Onderstaand l�stje bevat alle leerkrachten die uw kind dit schooljaar met raad en daad zullen b�staan.

KLASLEERKRACHTEN

Nele Laureys
klasleerkracht L2A

Hans Burm
klasleerkracht L2B

ZORGLEERKRACHTEN

Joke Dullaert
zorgleerkracht L1 & L2

Elke Heyninck
zorgcoördinator L2-L6 & ICT

DIRECTIE & BELEID

Sanne Denotté
pedagogisch directeur

Ludwig De Meyer
administratief directeur

Frederik Vanhuffel
beleidsmedewerker & ICT



B�ZONDERE VAKKEN

Wim Van den Bossche
lichamel�ke opvoeding

Kaat Smet
Niet confessionele Zedenleer

Nathalie Thyssen
Rooms Katholieke Godsdienst

Redouan Ouazzanine
Islamitische godsdienst

Nel Parlevliet
Protestants Evangelische

godsdienst

We wensen je een fijn schooljaar toe!
Sanne Denotté, directie

juf Nele, meester Hans, klasleerkrachten
Het voltallige schoolteam

https://www.gavertjevier.be/onze-school/ons-schoolteam


KLASORGANISATIE IN L2
1. Weekrooster

maandag dinsdag woensdag donderdag vr�dag

8u30-9u20 LO (2A)

9u20-10u10 LO (2A)

speelt�d

10u25-11u15 LO (2B) LB (2A+B)

11u15-12u05 LO (2B) LB (2A+B)

middagpauze

13u30-14u20 zwemmen
11/01 -> 22/02

speelt�d

14u35-15u25

● LO: lichamel�ke opvoeding
● LB: levensbeschouwing



OVERZICHT LEERGEBIEDEN

Gebruikte methodes:
T�d voor Taal accent, Van In, Grip op lezen

10 thema’s  van 3 weken

2 basisweken 1 accentweek (keuzeweek)

Alle inhouden komen in afzonderl�ke domein
lessen aan bod

Geen nieuwe leerstof, maar herhaling

Evenwichtige spreiding: 6 uur taal per week Toetsing en remediëring

Thema’s

1. Beestig leuk

2. Ik voel me cool

3. Sst! Ik droom…

4. Sint is slechtgezind

5. Nieuw, nieuwer, nieuwst

6. Top secret

7. Meedoen is belangr�ker dan winnen

8. Samen = dubbel zo leuk

9. Zo maak je eens wat mee

10. Elke dag een beetje reizen



Hoofdl�nen van de verschillende domeinen

■ Luisteren
Oefenen op concentratie b� mondelinge opdrachten.

■ Spreken
- Deelnemen aan een groepsgesprek.
- Spreekbeurtjes (bv. eigen speelgoed, mopje,…).
- Dramatiseren.

■ Technisch lezen
Door dagel�kse training proberen we het leesniveau op te dr�ven.
W� vragen ook om thuis op regelmatige basis te lezen, want oefening baart kunst.
Wekel�ks komen er ouders/grootouders helpen b� het lezen.

■ Denkend lezen
B� denkend lezen worden er vragen gesteld over de letterl�ke inhoud van de tekst, maar ook over de
onderliggende betekenis.

■ Stellen
Aangeboden zinnen in de juiste volgorde plaatsen.
B� een gegeven prent een correcte zin noteren.
Tekstballonnen aanvullen.
Via woordspinnen eenvoudige zinnen opstellen.
Later proberen we de zinnen aan elkaar te weven tot een samenhangend geheel.
…

■ Spelling
De afspraken die in het eerste leerjaar z�n aangebracht, worden herhaald en uitgebreid.
Wekel�ks kr�gen de leerlingen een dictee dat ze op school en thuis moeten voorbereiden.

■ Taalbeschouwing
- Correcte zinnen vormen.
- Woordenschat uitbreiden.
- Woordsoorten ervaren.

■ Schrift
De hoofdletters worden aangebracht, lettervorming en letterverbindingen verder ingeoefend.



De hoofdletters



gebruikte methode: Reken Maar!2
uitgever� Van In.

1. Getallen - getallenkennis

■ Uitbreiding tot 100 (getallen splitsen, het honderdveld, getallenas, waarde van c�fers in
getallen)

■ Het dubbele en de helft
■ Stambreuken

2. Getallen - bewerkingen

■ Optellen en aftrekken tot 100.
■ Automatiseren van de maaltafels.
■ Aanbreng van de deeltafels.
■ Eenvoudige vraagstukken.

3. Meten / Meetkunde

■ Inhoudsmaten (centiliter, halve liter, liter).
■ Lengtematen (centimeter, halve meter, meter).
■ Gewichten (kilogram, halve kilogram).
■ Temperatuur aflezen en aanduiden.
■ Geldwaarden (euro en eurocent).
■ De klok (tot op 1 kwartier nauwkeurig).
■ Vlakke figuren (driehoek, rechthoek, vierkant, cirkel).
■ L�nen (open, gesloten, rechte, gebogen en gebroken).
■ Bouwsels.
■ Coördinaten benoemen en overbrengen



gebruikte methode: Mikado
Uitgever� Pelckmans

De themablaadjes in het tweede leerjaar tellen 4, 8 of 12 bladz�den en staan boordevol aantrekkel�k
beeldmateriaal. Ze vormen de basis voor gesprekken, experimenten, denkopdrachten, activiteiten …
Eigen ervaringen en gevoelens staan steeds centraal b� het verkennen van de wereld.

Ter ondersteuning van enkele thema’s worden er uitstappen georganiseerd.
B� het afsluiten van een thema kan er een toets volgen.

Hieronder geven we enkele onderwerpen aan binnen de verschillende domeinen.

■ Maatschapp�: afval,…
■ Mens: soorten taal, sociale vaardigheden
■ Natuur: het mensel�k lichaam, fruit, de herfst, het weer, textiel, …
■ Ruimte: gebouwen,…
■ Techniek: geluid, licht, lucht,…
■ T�d: de maanden en seizoenen,…
■ Verkeer: fietsproef,…

Naast de methode werken we ook met schooleigen werkbundels.



gebruikte methode: schooleigen lessen

1. Beeldende opvoeding

Kinderen worden geconfronteerd met allerlei aspecten van beeldende
vormgeving. De eigen omgeving, de kunstzinnige wereld, alsook de mondiale
cultuur vormen de voedingsbodem. Wanneer kinderen zelf beeldend aan het
werk gaan, vormen de beeldende signalen uit hun omgeving een niet te
onderschatten motor t�dens het werkproces. Kinderen gebruiken die eigen
interpretaties om zichzelf beeldend te kunnen uitdrukken. Hierdoor ontstaat
een wisselwerking tussen het opdoen van impressies, interpreteren,
uitdrukken, reflecteren en de eigen authentieke expressievormen. Door het
hanteren van materialen en technieken wordt beeldend werk mogel�k
gemaakt.

2. Muziek

Kinderen kr�gen de kans om via exploreren en experimenteren deel te nemen
aan het maken, het beluisteren, het reageren op en het zelf samenstellen van
klanken en geluiden. Het onderw�s in het domein 'muziek' tracht in een
stimulerend milieu muzikale impulsen te geven om de muzikaliteit van elk kind
maximaal tot ontplooiing te brengen.

3. Drama

Het onderw�s in het domein ‘drama’ geeft kinderen de kans inzicht te
verwerven in zichzelf, in anderen en in situaties en is zo een belangr�k middel
tot zelfontplooiing. Drama legt accenten op verbale en non-verbale vormen van
expressie. Verbaal, daar waar de mogel�kheden van de taal ten volle
geëxploreerd worden (klanken, woordgebruik, zinsbouw, intonatie, ...);
non-verbaal, daar waar de mogel�kheden van het lichaam in allerlei spelvormen
worden onderzocht op hun expressieve en affectieve waarde (mimiek, houding,
beweging, ...).

4. Media

De initiatie in de media levert een belangr�ke b�drage aan de verkenning, de
verheldering en de zingeving van de wereld rondom het kind. De kinderen
kunnen genieten van en plezier beleven aan de communicatiemiddelen en
kunnen ze hanteren in creatieve zin. Het zelf maken van en het kunnen praten
over audiovisuele producten, zowel van zichzelf als van anderen, stelt kinderen
in staat vaardigheden te ontwikkelen om in de aangeboden audiovisuele
informatie de bedoelingen te herkennen en kritisch naar waarde te schatten.



5. Beweging

Binnen het domein ‘beweging’ kr�gen de kinderen kansen om met een
non-verbale vorm van expressie om te gaan, waarb� ze de basiselementen
lichaam, t�d, kracht en ruimte exploreren. Ze ervaren en beleven de vele
bewegingsmogel�kheden van het lichaam, al dan niet in relatie tot anderen. B�
de vormgeving gebeuren de samenvloeiing en de wederz�dse beïnvloeding
tussen wat het kind is, weet, voelt en het nieuwe dat het in ‘beweging’ ervaren
heeft.

Carrousel
Het carrouselsysteem is een systeem waarb� de leerlingen van L1 en L2 per klas beurtelings de andere
titularissen ontmoeten als lesgever in lesmomenten muziek, beeld, drama, beweging of media.

Buiten deze carrouselmomenten z�n er nog muzische momenten b� de eigen titularis.

De levensbeschouwel�ke vakken worden onderwezen door b�zondere leermeesters. De
levensbeschouwingen die op onze school worden gegeven z�n: Rooms Katholieke Godsdienst,
niet-confessionele zedenleer, Islamitische Godsdienst, Protestantse Godsdienst en Orthodoxe
Godsdienst.

Lichamel�ke opvoeding is van groot belang voor een schoolkind. De leerlingen leren tal van
vaardigheden in en buiten de sporthal. Jaarl�ks organiseren we ook een sportdag. De zwemlessen
worden in niveaugroepen gegeven. Onze school neemt ook deel aan tal van buitenschoolse
SVS-activiteiten.



SOCIAAL EMOTIONEEL

Deze visie sluit aan b� de visie van Gavertje Vier op sociaal emotioneel leren.
Om deze visie en onze aanpak van sociaal emotioneel leren (SEL), welbevinden en preventie van zowel
pesten als andere vormen van agressie vorm te geven kozen we als model voor de “anti-pest-slang”
van de Vlaamse onderw�sraad.

https://www.vlor.be/antipestslang
https://www.vlor.be/antipestslang


Het beleid van Gavertje Vier is breder dan enkel de preventie en de aanpak van pesten. We zetten in op
een warme en verbindende omgeving door allerlei acties en projecten op school- en klasniveau.
We leren de kinderen het verschil tussen ruzie, plagen en pesten.   Ook de ouders moeten zich hiervan
bewust z�n. Kinderen leren, ontdekken, zoeken waar hun grenzen liggen en overschr�den al lerende
de grenzen. We bespreken het gedrag en de gevolgen ervan.

Binnen de school zullen we voornamel�k preventief tewerk gaan en indien nodig snel optreden. Een
algemene sfeer van openheid, gemoedel�kheid en verdraagzaamheid creëren  met respect voor
verschillen en talenten is de hoofddoelstelling. Dat doen we door tal van schoolse activiteiten
waaraan iedereen meewerkt, georganiseerd door de diverse werkgroepen en onder impuls van alle
leerkrachten op klasniveau.

Meer weten over onze sociale vaardigheden, executieve functies en het vierlademodel in
Gavertje Vier. Klik dan door naar onderstaande filmpjes:
https://youtu.be/tL7eeC3O14Q (lange versie) | https://youtu.be/X4MvTMmv3K4 (kort)

https://youtu.be/tL7eeC3O14Q
https://youtu.be/X4MvTMmv3K4


LEREN LEREN

De huiswerken en lessen worden voorbereid in de studie, maar dienen thuis verder afgewerkt te
worden. U kan zelf uw kind extra begeleiden, hier enkele tips:

■ b� het lezen zit u naast uw kind en let op de leesfouten,
■ b� het trainen van de tafels gaat u na of ze voldoende gekend z�n,
■ b� het oefenen van het dictee k�kt u de schr�fw�ze na,
■ b� het leren van WO probeert u inhoudsvraa�es te stellen,
■ b� het leren van een gedicht/lied zorgt u dat ze het gedicht letterl�k van buiten kennen en

expressief kunnen voordragen/zingen.

Gelieve dagel�ks de agenda in te k�ken.

Er z�n bepaalde websites die uw kind kunnen helpen b� het inoefenen van de maaltafels, technisch
lezen:

■ https://www.bingel.be/
■ https://www.computermeester.be/
■ https://www.reken-taal.be/
■ https://www.fi.uu.nl/rekenweb/
■ https://www.maaltafels.be/
■ https://www.demaaltafels.be/
■ https://danielbilliau.classy.be/
■ …

Indien er problemen z�n b� bepaalde lessen of taken gelieve dit te vermelden in de agenda.

http://www.bingel.be/
https://www.computermeester.be/
http://www.reken-taal.be/
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/
http://www.maaltafels.be/
https://www.demaaltafels.be/
https://danielbilliau.classy.be/


HUISWERK

Wat is huiswerk?
Alle vormen van taken, door de school opgelegd of voorgesteld, die bedoeld z�n om thuis uit te
voeren. Voorbeelden: geschreven taken, lessen leren, opzoeken en verwerken van informatie, afgeven
van mededelingen, tonen van werk, Bingel, …

Waarom huiswerk?
■ Hoofddoel

Huiswerk is een hulpmiddel b� het leren leren: plannen, zelfstandig leren werken, opnemen van
verantwoordel�kheid tegenover het eigen leren.

■ Nevendoelen
○ inoefenen en herhalen
○ middel, naast andere, om de ouders op de hoogte te houden van wat het kind op

school doet
○ soms is het mogel�k om kinderen b� te werken via huiswerk, in dergel�ke gevallen zal

de school vooraf afspraken maken met de ouders
○ soms kan uw kind de hoeveelheid huiswerk niet (meer) aan; spreek de klastitularis

hierover aan, samen vinden we beslist een oplossing

Visie van de school
De school kiest met zorg de huistaken en ze geeft er naderhand ook aandacht aan. De school tracht
de taken t�dig mee te geven. Op die w�ze leert de leerling ook plannen. De agenda is een belangr�k
middel om het werk te leren plannen. W� vragen de ouders wekel�ks de agenda te ondertekenen en
liefst dagel�ks te bek�ken en de kinderen te helpen b� het plannen.

De school houdt rekening met kinderen die omwille van bezoekregelingen of co-ouderschap,
moeil�kheden ondervinden om huistaken te maken. W� verwachten dan wel dat de ouders dit
schriftel�k meedelen. Huiswerken kr�gen geen beoordeling in punten. De w�ze waarop een leerling
omgaat met huiswerk kr�gt wel een beoordeling op het rapport. Het niet maken van huiswerk geeft in
de regel nooit aanleiding tot straf. Er zal minstens vooraf contact opgenomen worden met de ouders.
Vanaf het vierde leerjaar kan de leerkracht evenwel een passende sanctie geven wanneer de leerling
herhaalde malen niet in orde is met lessen of huistaken.

En wat als het misgaat?
Als een leerling z�n huistaken herhaaldel�k niet of onvolledig maakt, zal de titularis contact
opnemen met de ouders. Maar ook omgekeerd, als u merkt dat uw kind z�n/haar huiswerk niet
aankan, of er te lang aan moet werken, meld dit dan zo gauw mogel�k aan de klastitularis. Er
zullen dan onderling afspraken gemaakt worden. Indien nodig, zal de school in overleg met het gezin
een plan voor huiswerkbegeleiding opmaken.



COMMUNICATIE MET DE OUDERS

Als school staan w� steeds ter beschikking van ouders indien u ons persoonl�k wenst te spreken.
Daar is dagel�ks de kans toe, zowel vóór als na schoolt�d. U kan ook een briefje meegeven in de
boekentas van uw kind of schr�f een boodschap in de agenda van uw kind. Ook telefonisch of via
e-mail z�n w� te bereiken.

1. Schoolagenda
De schoolagenda is in de lagere school een dagel�ks contactmiddel tussen de school en thuis.
Hierin staan de taken, de lessen en eventuele mededelingen. De ouders ondertekenen wekel�ks (mag
dagel�ks) de schoolagenda, de leerkracht ondertekent ook elke week de agenda. De ouders kunnen
ook mededelingen of bemerkingen in de agenda noteren. Zo wordt de agenda een handig
communicatiemiddel.

2. Rapport, infoavonden en oudercontacten
Het schoolrapport laat u zien hoe we het leerproces van uw kind evalueren. Zo kunt u zien in welke
mate uw kind bepaalde leerdoelen bereikte, zodat we het daarb� eventueel kunnen b�sturen. Het
rapport geeft informatie over alle aspecten van de persoonl�kheidsontwikkeling Van uw kind. De
kennis van taal, wiskunde en wereldoriëntatie wordt getoetst en beoordeeld met c�fers. De toetsen
geven we regelmatig mee naar huis zodat u ze kunt ink�ken. Hoe kinderen zich motorisch, creatief en
sociaal gedragen, het leren leren en de levensbeschouwel�ke vakken (godsdienst/zedenleer/...)
worden ook geobserveerd en beoordeeld.

Als het schoolrapport mee naar huis gegeven wordt, ondertekenen de ouders voor kennisname.
Ouders kunnen met de school praten over het rapport. Dat kan t�dens georganiseerde
oudercontacten of op vraag van ouders of leraar als er dringende problemen z�n.

Op vooraf vastgelegde momenten nodigt de school de ouders ook uit voor meer formele
oudercontacten die als doel hebben de schoolvorderingen, maar ook het welbevinden, de
betrokkenheid en de sociaal-emotionele toestand van uw kind te bespreken.

■ een oudercontact in december
■ een selectief oudercontact: indien leerkracht of ouders het nodig achten
■ een afsluitend oudercontact eind juni

Uiteraard z�n er ook op andere momenten en na afspraak individuele contacten mogel�k tussen
ouders en de leerkracht en/of zorgleerkracht en/of directie. Die kunnen op vraag van de ouders of op
vraag van de school georganiseerd worden. Voor kinderen met een diagnose van leer-, motorische-,
of gedragsstoornissen, voor kinderen die van begeleiding door het ON genieten, voor kinderen die in
het revalidatiecentrum of door privétherapeuten (logopedist, kinesist, psycholoog,...) opgevolgd
worden voorzien w� meerdere evaluatie- en overlegmomenten t�dens het schooljaar.

De juiste datum van oudercontacten en rapporten wordt jullie nog meegedeeld via de schoolkalender.



3. Andere communicatiemiddelen
Via de websites: www.gavertjevier.be en www.gimme.be, de ouderraad en occasionele contacten
trachten we de band tussen ouders en school te bevorderen.

Beide ouders oefenen volledig en afzonderl�k het ouderl�k gezag uit over hun kind(eren) wat betreft
schoolse aangelegenheden. Beide ouders ontvangen dan ook alle informatie van de school en hebben
recht op informatie en inspraak over zaken die hun kind aanbelangen.

4. Gegevens van de school
Stedel�ke Basisschool Belsele Gavertje Vier
Gavermolenstraat 83, 9111 Belsele
Tel. 03/778.39.00
Directie: sanne.denotté@gavertjevier.be

5. . E-mailadres klasleerkrachten

● L2A: nele.laureys@gavertjevier.be
● L2B :  hans.burm@gavertjevier.be

6. Persoonl�ke mededelingen
Omdat het welbevinden en de emotionele toestand van uw kind ons nauw aan het hart liggen, is het
belangr�k om gebeurtenissen waarb� uw kind op het thuisfront betrokken is (geboorte,
zwangerschap, verhuis, sterfgeval, echtscheiding...) aan de leerkracht mee te delen. Op die manier
kan de leerkracht rekening houden met bepaalde reacties of houdingen van uw kind en hem/haar
helpen ermee om te gaan.

http://www.gavertjevier.be
http://www.gimme.be
mailto:nele.laureys@gavertjevier.be
mailto:hans.burm@gavertjevier.be


PRAKTISCHE AFSPRAKEN

1. Klaseigen afspraken

In de klas
■ Dit mogen de leerlingen gebruiken van de school:

☐ een blauwe balpen,
☐ een groene balpen,
☐ een markeerstift,
☐ een tekenpotlood,
☐ een puntensl�per,
☐ een gom,
☐ een schaar,
☐ een meetlat,
☐ een l�mstift

■ Dit mogen de leerlingen meenemen van thuis
☐ een pennenzak met daarin max 12 kleurpotloden,
☐ een puntensl�per met opvangbakje,
☐ een pen met ergonomische softgrip,
☐ turnzak

2. Op de speelplaats / refter

■ Koek en drank
Aangezien de school veel belang hecht aan een gezonde versnapering z�n snoep en chocolade niet
toegestaan. Geef je kind liever een droge koek in een koekjesdoos of een stuk fruit mee.
Je kan drank (geen frisdrank!) meebrengen van thuis. Met een genaamtekende drinkbus kan je gratis
water verkr�gen op school.

■ Lunch
Boterhammen in een genaamtekende brooddoos.

■ Smos
Elke maandag kan er een smos kaas of hesp worden besteld.
Een smoskaart is goed voor 4 smosjes en wordt via de schoolfactuur vereffend.



3. Financieel (meer info in de afsprakennota)
■ De school tracht de uitgaven voor de ouders zo beperkt mogel�k te houden. Gemaakte kosten

worden per periode verzameld en de schoolrekeningen worden gespreid. Contant geld komt
niet mee naar school, tenz� anders vermeld. U kunt betalen via overschr�ving of domiciliëring.
Hebt u moeite met het betalen van een rekening? Kom in alle vertrouwen langs op het
secretariaat b� Veerle Tillie of b� de directeur. Samen zoeken we naar een oplossing.

■ Als ouders van een kind in het basisonderw�s betaalt u een maximumfactuur. Deze scherpe
maximumfactuur is bedoeld voor kosten die weliswaar niet noodzakel�k z�n voor het
realiseren van ontwikkelingsdoelen of eindtermen, maar die niettemin b�dragen tot de
verlevendiging ervan (toneelbezoek incl. busvervoer, eendaagse leeruitstappen incl.
busvervoer, gidsen, sportdagen t�dens de lesuren, zwemmen incl. busvervoer, schoolreizen
incl. busvervoer, auteur op school, projecten, ...). Het bedrag wordt betaald in sch�ven. Het is
een tegemoetkoming van de ouders aan de reële kosten. Naast het bedrag dat u betaalt, zal de
school dus nog heel wat b�leggen uit de werkingstoelagen.

■ Omdat we het basisonderw�s gratis willen houden, i.f.v. het bereiken van de eindtermen en de
ontwikkelingsdoelen, zullen geen kosten worden aangerekend voor schoolmateriaal. Alle
materiaal dat het kind nodig heeft om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen
te bereiken wordt door de school integraal aangekocht. Alle kinderen kr�gen dus het nodige
materiaal van de school.

Wat gratis wordt verstrekt:
Schr�fgerief, schriften, mappen, boeken, tekengerief, werkblaadjes, fotokopieën, informatiebronnen,
meetinstrumenten, zakrekenmachine, constructiemateriaal, differentiatiemateriaal,
bewegingsmateriaal, multimediamateriaal, …

Zelf door de ouders te voorzien (onkosten die behoren tot de basisbehoeften van het kind):
- boekentas                                          - zwemgerief
- brooddoos                                          - witte turnpantoffels
- herbruikbare drinkbus                    - blauw of zwart turnbroekje
- lunch, koek, fruit,...                          - witte turnsokken

Vr�e keuze:
■ Deze zaken worden cash betaald en komen niet op de schoolrekening: schenkingen, acties,

klasfoto, ...
■ Deze zaken komen op factuur: middagtoezicht, studie, sportsnack, smoskaart, t�dschrift,

abonnement, nieuwjaarsbrieven, aankoop extra badmuts...

Smoskaarten worden éénmaal per week bedeeld. Smoskaarten van het voorb�e schooljaar bl�ven
geldig.



SLOTWOORD

Zo dit was in een notendop de werking van het tweede leerjaar .
Spring gerust even binnen als er gedurende het schooljaar nog vragen r�zen.
W� wensen uw kind veel plezier en leergenot toe in het tweede leerjaar.



CONTACT

CONTACTGEGEVENS SCHOOL
Stedel�ke Basisschool Belsele Gavertje Vier

Gavermolenstraat 83, 9111 Belsele
Tel. 03/778.39.00

directie@gavertjevier.be

GIMME

Voor onze oudercommunicatie wordt
er gebruik gemaakt van GIMME.

Meer informatie is terug te vinden op onze website.
https://www.gavertjevier.be/praktisch/gimme

SOCIALE MEDIA
Volg ons op facebook

SBO | Gavertje Vier

Volg ons op instagram
@gavertje_vier

https://www.gavertjevier.be/praktisch/gimme

