
WELKOM 

"Kinderen zijn een kostbaar geschenk, hen te 
mogen begeleiden, met hen te mogen 

samenwerken, ervaren wij als een fijne en 
waardevolle opdracht!" 

 



Deel 1: Onze school 



Jaarthema pedagogische begeleiding 



 Onze school 

• Leerlingen  
       

Nu op onze school:  

– KS: 7 klassen = 139 lln (tot 177 lln)   

– LS: 13 klassen = 278 lln  

– Inschrijvingen schooljaar 2017-2018:  

 Broers en zussen: Vanaf ma 6 maart 2017 

 Algemeen:   Vanaf di 21 maart 2017 

 

 

417 lln 455 lln 



Schoolreglement 

 

• Raadplegen op de website 

• Belangrijke vernieuwing: 

- Problematische afwezigheid na 5 halve dagen 
ongewettigd afwezig (voor schoolplichtige lln) 

- Wijziging akkoord extra-murosactiviteiten 
 

 

 

http://www.dewindroos.net/


Beslissingen uit de gemeente… 

 

• Opvang Infano:  
- Geen opvang meer tijdens schoolvakanties 

- Wel opvang op vrije dagen en pedagogische 
studiedagen 

- Betalend tot 8u15 en vanaf 15u40 
 

• Busvervoer gemeente: (machelen.ticketgang.eu) 

– Betalend geworden: €60/jaar of €25/trimester 

 

 



Schooljaar 2016-2017 

• Dossier aanleg sportveld tot volwaardige 
speelplaats 

• Accent op techniek 

• Feestjaar 125 jaar 

– Dankviering – reünie:  23 oktober 2016 

– 125 tegen allen:  jaarproject 

– Circus:    12-13 mei 2017 



Digitalisering   

• Website :  
- Volgen van de klas, oudercomité en het 

schoolleven  
- Regelmatig een kijkje nemen 
- Kalender  

 
• Communicatie wordt dit jaar meer gedigitaliseerd 

 
• Nieuwe smartboards in 1L en 2L 

 
• Tablets + touch-TV in kleuterschool 

http://www.dewindroos.net/Klas.aspx?id=19#contentLinks
http://www.dewindroos.net/Klas.aspx?id=19#contentLinks


Deel 2: In de kleuterschool 



schooluren 

 

8u30: schoolbel 
 

      

 10u15-10u30: 
speeltijd 

     

12u20-13u30 : 
middagpauze 

 

15u25: einde klasdag 

 

 

x 



Woensdag 

 

8u30: schoolbel  

      

10u15-10u30: speeltijd  

 

12u20: einde klasdag 

 

 

x x x x 

Aandacht! 
1ste bel: einde klastijd 
2de bel: openen poort 



Woensdag x x x x 

 WEL NIET 

 

 
 
WOENSDAG = FRUITDAG 

 

Fruit in stukjes, banaan 
mag in de schil  

  

 Of fruit van de school 

 
 

GEEN cornflakes, snoep, en 
KOEKEN 
 

       
 
 

… 
 
 

 



Wat zit er in mijn boekentas? 

Brooddoos 
Schriftje 

Koek- of fruitdoosje 
Geen drank 



Nuttige weetjes 
- Gelieve overal naam op te schrijven: boekentas, brooddoos, sjaal, muts, 

handschoenen, fruitdoos, jas, reservekledij… 
 

…     … 
 

- Fluo in donkere maanden 
 

 
 

 

 
- Een zieke kleuter houdt u het best thuis, hij beleeft immers geen plezier aan de 
schoolactiviteiten en hij is voor de andere kleuters een bron van besmetting. 
 

   =>    
 
 
 
 

 

School- en studietoelage 
 

NAAM NAAM NAAM 
NAAM NAAM NAAM 



Vragen? 



Oudercomité 



Wie zijn we? 

Voorzitter 
Lieve Horemans 

Ondervoorzitter 
Rudy Croes 

Penningmeester 
Kristel Tielemans 

Communicatie 
Chris Bastyns 

Secretaris 
Dominique Teughels 



Leerlingen 

Wat is ons doel? 



Realisaties 

• sponsoren activiteiten leerlingen en de zak 
van de sint 

• nieuwe vuilbakken en drankfonteintje 

• wafels en chocomelk met carnaval 

• … 



OC 

Leer- 
krachten 

Werkgroepen 

Leerlingen- 
raad 

Klas- 
verantw. 

Hoe willen we vanaf nu werken? 



Werkgroepen 

• activiteiten 

• veiligheid 

• sponsoring 

• talenten 

• helpende handen 

• … 

 

Belangrijk: Geen vast engagement! 



Klasverantwoordelijke 

• = aanspreekpunt van de klas 

• liefst ook back-up persoon 

• meer uitleg straks in de klas! 

 



Vragen? 
Goede ideeën? 
Wil je meedoen? 
…. 
 
1 adres: 

oudercomite@dewindroos.net 

Volg ons zeker  
via de website van de school! 



Onze juffen en meesters 
Instapklas –  

juf Karen en juf Vanessa 
Konijntjesklas 

 

 
 

K1A – juf Sara 
Meester Ronny 

Eendjesklas 
 

 

K1B – juf Goele 
Muisjesklas 

 

K2A – Juf Machteld 
Kikkerklas 

 

K2B- Juf Nathalie 
Bijtjesklas 

 

 

K3A – Juf Mieke 
Schildpaddenklas 

 

K3B – Juf Ann  
Mollenklas 

 

Zorgleerkrachten 
Juf Inneke en juf Karen 

 
Kinderverzorgster: 

Juf Christel 
 

Turnleerkrachten: 
Juf Lieve en meester 

Peter 

 


