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Vinkt, 11 juli 2022

Betreft: organisatie schooljaar 2022-2023
Beste
Graag brengen we jullie op de hoogte van de organisatie voor het komende schooljaar,
zowel voor wat de kleuterschool als de lagere afdeling betreft.
Graag willen we eraan toevoegen dat de schoolorganisatie niet vatbaar is voor individuele
aanvragen tot wijziging.
Uiteraard zullen we deze organisatie moeten herzien indien er zich in de loop van de
zomervakantie grote verschuivingen voordoen. In dat geval worden de betrokken ouders
daarvan op de hoogte gebracht.

1. De kleuterafdeling
Voor het schooljaar 2022-2023 worden volgende klassen voorzien:
 Peuter-1ste kleuterklas:
 Start september: we verwachten op dit moment 4 peuters en 10 kindjes in de
eerste kleuterklas. In de loop van het schooljaar komen uiteraard nieuwe
peuters bij. Op dit moment ziet het aantal inschrijvingen voor de peuters er
voor volgend schooljaar gunstig uit.
 Juf Leen Martens zal alvast de kleinsten vertroetelen. Op bepaalde momenten
in de week krijgt juf Leen extra ondersteuning van de kinderverzorgster, juf
Inge Sierens.
 Tweede kleuterklas:
 Daar juf Charlotte volgend schooljaar niet kan starten omwille van ziekteverlof
zal juf Lien Van Speybroeck zorg dragen voor de 14 flinke kleuters die de
overstap maken naar de tweede kleuterklas.
 Derde kleuterklas:
 Op 1 september mag juf Rita De Vriese de 8 oudste kleuters verwelkomen.
Telkens op donderdag zal juf Lien de klas van juf Rita overnemen (juf Rita
neemt namelijk een verlofstelsel op)
Volgend schooljaar zullen geen klassen worden opgesplitst daar de derde kleuterklas een
belangrijke overstap moet maken naar het eerste leerjaar. Het is wel zo dat we de klassen
zoveel als mogelijk opsplitsen. Dit betekent echter dat we op donderdag en vrijdag een
mengklas maken van de tweede en derde kleuterklas (dit omwille van de lestijden die we
ontvangen van de overheid).
Alle kleuters krijgen ook komend schooljaar twee lesuren per week bewegingsopvoeding
(kleuterturnen) van juf Hilde Van Steenkiste.
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2. De Lagere afdeling
 Eerste leerjaar:
 17 kinderen staan te trappelen om op 1 september de overstap van de derde
kleuterklas naar het eerste leerjaar te maken. Juf Charlot De Graeve zal deze
sloebers met open armen ontvangen en hen alvast de beginselen van lezen,
schrijven en rekenen aanbrengen.
 Tweede leerjaar:
 Als klastitularis krijgt juf Brigitte Beeusaert 17 leerlingen onder haar hoede.
We zijn ervan overtuigd dat deze staan te popelen om de maal- en de
deeltafels onder de kne te krijgen.
 Voor de vervanging op maandag (juf Brigitte zit namelijk in een verlofstelsel)
kunnen we terug rekenen op meester Bert Vanhaesebroeck die zijn
verlofstelsel onderbreekt. We heten hem alvast terug welkom.
 Derde leerjaar:
 20 kinderen maken de overstap naar het derde leerjaar. Onze groene meester
Bart Van Hooreweghe leert hen, naast taal en rekenen, alvast de kneepjes van
perfect tuinieren.
 Meester Bart wordt op donderdag vervangen door meester Bert Van
Haesebroeck.
 Vierde leerjaar:
 Meester Dominique Coppejans mag op 1 september 17 leerlingen ontvangen in
zijn vierde klas. De eerste aanbreng van de kommagetallen zullen bij
sommige leerlingen misschien enkele zweetdruppeltjes op het voorhoofd
tekenen…Meester
Dominique
wordt
op
dinsdagvoormiddag
en
woensdagvoormiddag vervangen door juf Sara De Rore omwille van het
opnemen van een verlofstelsel. Hartelijk terug welkom juf Sara.
 Vijfde leerjaar:
 18 leerlingen zullen volgend schooljaar bij juf Rebecca De Loof in het vijfde
leerjaar zitten.
 Daar juf Rebecca ook ons ICT-aanspreekpunt is school zal ze op
dinsdagvoormiddag na de speeltijd worden vervangen door juf Sara.
 Zesde leerjaar:
 16 leerlingen maken de overstap naar het zesde leerjaar.
 Juf Hilde Huyghe weet als geen ander de leerlingen steeds te motiveren, te
enthousiasmeren en zeker de leerlingen van het zesde leerjaar voor te
bereiden naar een nieuw hoofdstuk van hun leven, nml. het secundair
onderwijs.
 Daar juf Hilde in een verlofstelsel zit zal ze op maandag worden vervangen
door juf Sara De Rore.
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Volgend schooljaar kunnen we beroep doen op 3 turnleerkrachten:
 Meester
Jonas
Vandevelde
zal
de
bewegingsopvoeding
verzorgen
op
maandagvoormiddag in het 6de leerjaar.
 Meester Carl Turpijn geeft de turnlessen op dinsdag aan L1-L4-L3 en L2
 Meester Yarne Fiers staat in voor de bewegingsopvoeding voor het vijfde leerjaar op
woensdagvoormiddag en is ook onze zwemmeester, om de twee weken.
Bovenop deze klasverdelingen kunnen we volgend schooljaar beroep doen op een voltijdse
zorgcoördinator. Deze taak neemt juf Annelien Maes voor haar rekening. Juf Annelien is
zorgcoördinator voor de vestigingen Zeveren en Vinkt.

3. Administratieve omkadering
We zijn heel blij om te kunnen meedelen dat we voor de eerste keer sinds jaren beroep
kunnen doen op een voltijds administratief medewerker.
Mevrouw Nathalie Slock zal aldus elke dat aanwezig zijn op het secretariaat:
 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.00 tot 16.30
 Woensdagvoormiddag: van 8.00 tot 12.00
Dit zijn de officiële kantooruren. Met heel veel respect en waardering wetende dat
mevrouw Nathalie heel flexibel is in haar uren…
ICT-coördinator: de heer Frederik Degrande

4. Directie
Zoals jullie reeds zijn ingelicht zullen vanaf 1 september 2022 twee directies het ambt
invullen. Vanaf volgend schooljaar wordt mevrouw Ellen Van de velde mijn duo-partner. We
mochten mevrouw reeds verwelkomen op ons schoolfeest. Aanwezigheid directies (onder
voorbehoud):
Directie Chantal: op dinsdag en vrijdag;
Directie Ellen: op maandag en donderdag;
Woensdagvoormiddag: directieoverleg.
Naar gelang vergaderingen, nascholingen kunnen eventuele wijzigingen voorkomen.
Sowieso is er elke dag een directie aanwezig/bereikbaar.

5. Medewerkers school afdeling Vinkt
Bij de medewerkers op onze school kunnen we rekenen op:
 Nathalie en Chantal: die instaan voor het onderhoud en het netjes houden van onze
school;
 Micheline en Habiba: onze keukenmedewerkers
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We wensen jullie alvast een fijne zomervakantie toe.
Vriendelijke groeten,
Directie en schoolteam

Gelieve onderstaande data alvast met stip te noteren in de
agenda

