
Wijzigingen schoolorganisatie 2022-2023: definitief 

 

Beste, 

Omwille van deze week wijzigingen met betrekking van verlofstelsels van enkele 

leerkrachten hebben we onze schoolorganisatie moeten aanpassen. Hierbij vindt u 

de definitieve schoolorganisatie voor het schooljaar 2022-2023. 

Wat betreft de kleuterafdeling zijn er geen nieuwe wijzigingen. 

Lagere afdeling: 

In de afdeling Zeveren zal juf Eleonora niet starten daar ze een andere opdracht 

(4/5 in het ondersteuningsnetwerk) heeft tot aan de kerstvakantie. 

In de afdeling Vinkt zal meester Bart het volgende schooljaar terug voltijds werken 

en dit tot en met 31 maart (op 1 april gaat meester Bart met pensioen). 

Schoolorganisatie: 

Afdeling Zeveren: 

1ste leerjaar (vm): juf Sara De Rore ( onder voorbehoud tot aan de kerstvakantie; 

nadien komt juf Eleonora terug) 

2de leerjaar (vm): juf Mieke Tagon 

1ste en 2de leerjaar (nm en woensdagvm): juf Sara De Rore 

3de leerjaar (vm): juf Stefanie Van Oost 

4de leerjaar (vm): juf Hilde Hostens 

3de en 4de leerjaar (nm en woensdagvm): juf Margot De Ruyck 

5de en 6de leerjaar: juf Inge De Booser 

De lessen bewegingsopvoeding gaan door op maandag en zullen gegeven worden 

door meester Jonas Vande velde. 

Juf Stefanie is bereid om een aantal extra uren bij te nemen voor een deel 

opsplitsing Frans in de derde graad. 

 

Afdeling Vinkt: 

 

1ste leerjaar: juf Charlot De Graeve 

2de leerjaar: juf Brigitte Beeusaert, op maandag meester Bert Van Haesebroeck 

3de leerjaar: meester Bart Van Hoorewege tot en met 31 maart, vanaf 1 april: juf 

Sara De Rore 

4de leerjaar: meester Dominique Coppejans, op dinsdagvm en woensdagvm: 

meester Bert Van Haesebroeck 

5de leerjaar: juf Rebecca De Loof  (juf Rebecca is ook ICT-verantwoordelijke. 

Tijdens deze uren zal de klas overgenomen worden door juf Stefanie Van Oost) 

6de leerjaar: juf Hilde Huyghe, op maandag juf Eleonora  

De lessen bewegingsopvoeding gaan door op dinsdag en zullen gegeven worden 

door meester Carl Turpijn. 

Op woensdagvoormiddag krijgen de leerlingen van het 5 de leerjaar 

bewegingsopvoeding van meester Yarne Fiers. 



Tweewekelijks krijgen de leerlingen op donderdagnamiddag zwemmen van 

meester Yarne Fiers. 

 

Directieambt: 

 

Zoals u reeds weet zijn we vanaf het schooljaar 2022-2023 met 2 directies. 

Mogen we vragen dat, wanneer u vragen heeft of zorgen of opmerkingen, u zich 

uitsluitend wendt tot de directeur die op dat moment werkzaam is op school. U 

kan zich ook elke dag wenden tot het secretariaat (van 8.00u tot 16.30u, op 

woensdag van 8.00u tot 12.00u) 

 

Aanwezigheid directies:  

Chantal: op dinsdag, woensdagvoormiddag en vrijdag 

Ellen: op maandag, woensdagvoormiddag en donderdag 

 

 

U hiermee van dienst te zijn verwelkomen we alle kinderen met veel enthousiasme 

op donderdag 1 september. 

 

Vriendelijke groeten, 

Chantal Deblanc 

Ellen Vandevelde 

Directeurs Zeveren-Vinkt 


