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Beste ouder

Zonder ‘Corona’, was deze nieuwsbrief een 
schoolkrant. Zonder ‘Corona’, organiseerden we 
op 29 juni een frietjesfeest. Zonder ‘Corona’, 
zorgden we op 30 juni voor een verrassing voor 
elk kind. Zonder ‘Corona’, namen we straks op 
een feestelijke manier afscheid van onze oudste 
leerlingen.
Maar, het coronavirus heeft er anders over 
beslist. 

‘Corona’ bepaalt sedert half maart meer dan ooit 
ons doen en laten. Sedert 16 maart (toen de 
scholen sloten) is het schoolgebeuren niet meer 
geworden wat het was voordien. We hebben 
massa’s richtlijnen gekregen vanuit Brussel die 
dan nog eens om de haverklap wijzigden. Maar 
we hebben met het hele team steeds 
geprobeerd om het op school voor onze 
kinderen zo gezond mogelijk te houden. En ik 
ben ervan overtuigd dat we daar - tot op 
vandaag - steeds in geslaagd zijn. 

En zo is het eind juni geworden. Het einde van 
het schooljaar staat voor de deur. Straks wuiven 
we onze leerlingen op een ongebruikelijke 
manier uit in de hoop dat we in september op 
een ‘normale’ manier weer zullen kunnen 
starten. 

Deze nieuwsbrief wil een antwoord bieden op 
een aantal vragen waar je misschien wel mee 
rondloopt. Laat niet na me te contacteren mocht 
je nog vragen hebben. 

Prettige vakantie!
directeur Stefaan

Dank!

Bedankt
aan alle leerkrachten van het Spoor voor
hun inzet tijdens en na het afstands- 
onderwijs.
Jullie hebben dat uitstekend gedaan!

Proficiat
aan het overgrote deel van onze leerlingen 
dat plichtsbewust de taken zelfstandig (of 
met hulp van de ouders) tot een goed 
einde bracht.

Mijn felicitaties
voor alle ouders die de rol van leerkracht
hebben overgenomen thuis. Ik besef dat 
dit geen vanzelfsprekendheid is, maar je
deed het uit liefde voor je kind!

Dank ook
ook aan het toezichts- en onderhouds-
personeel van onze school. Hun opdracht 
werd bij momenten haast verdubbeld. Zij 
zorgden ervoor dat alles er piekfijn en 
gezond bij lag.

Dank 
aan onze administratieve kracht die elke 
abnormale taak met de glimlach uitvoerde.



laatste schooldag eindigt ‘s middags

Zoals elk schooljaar is de laatste schooldag voor 
de leerlingen slechts een halve dag. 
Doordat niet elke klas op hetzelfde ogenblik de 
lessen aanvat, is het tijdstip van het einde van 
de lessen ‘s middags niet voor elke klas gelijk. 
De les eindigt om...

● 11u.30: 
○ rode en blauwe klas (PK1A&B)
○ L1A (juf Delphine)
○ L5: (meester Thomas)

● 11u.45: 
○ gele klas (K2)
○ L1B (juf Elke V.)
○ L2 (juf Nadine)

● 12u.00:
○ groene - en bolletjesklas (K3A&B)
○ L4 (juf Lieselot)
○ L6A (meester Brecht)

● 12u.15:
○ L3 (juf Rita)
○ L6B (juf Lien)

Voor de leerkrachten eindigt de laatste school-
dag om 16u.00. ‘s Middags worden de klassen 
klaargezet voor de nieuwe ramen. 

oudercontact kleuter en lager

Als gevolg van de coronarichtlijnen worden er 
op het einde van dit schooljaar geen fysieke 
oudercontacten georganiseerd. 
Ouders die nog vragen hebben of iets willen 
bespreken met de klastitulairs van hun zoon/
dochter nemen best contact op via mail. 
Het e-mailadres van elke collega ziet er als 
volgt uit: ‘voornaam.naam@sbrt.be’.
Via mail kan elke leerkracht met de ouders 
bespreken hoe het gesprek zal verlopen.

leerachterstand?

Als leerlingen leerachterstand hebben 
opgelopen als gevolg van de coronacrisis, dan 
willen we daar zo snel mogelijk aan verhelpen. 
Ondertussen hebben alle leerkrachten aan hun 
collega van de volgende klas gemeld welke 
leerstof onvoldoende aan bod kwam. Op die 
manier kan de klastitularis van het volgende 
jaar de beginsituatie van de leerlingen in 
september correct inschatten en weet hij/zij wat 
best nog herhaald wordt. 
We starten in september dus ‘met een 
opgetrokken handrem…’.

rapporten lager 

Omdat we de overblijvende lessen na het pre- 
teachen optimaal wilden benutten om inhouden 
aan te bieden, werd beslist geen proeven te 
organiseren. 
Het rapport zal er dan ook helemaal anders 
uitzien dan dat van de vorige edities. 
Het wordt een rapport zonder punten, maar wel 
met een mondelinge evaluatie van de leerling 
voor onderstaande onderdelen:

● cognitieve ontwikkeling
○ taal
○ wiskunde
○ Frans (enkel 3de graad)
○ (ev.) andere leerdomeinen

● attitude
○ gedrag in klas en op school
○ taken (ook afstandsonderwijs)
○ positieve eigenschap
○ wens

● (ev.) algemene opmerking

mailto:voornaam.naam@sbrt.be


vakanties en vrije dagen volgend schooljaar

● facultatieve vrije dagen
○ maandag 28 september 2020
○ vrijdag 5 februari 2021

● pedagogische studiedagen
○ vrijdag 25 september 2020
○ woensdag 10 februari 2021

● vakantieperiodes
○ herfstvakantie: van maandag 2 tot 

en met zondag 8 november 2020
○ kerstvakantie: van maandag 21 

december 2020 tot en met zondag 
3 januari 2021

○ krokusvakantie: van maandag 15 
tot en met zondag 21 februari 
2021

○ paasvakantie: van maandag 5 tot 
en met zondag 18 april 2021 
(paasmaandag: 5 april 2021)

○ hemelvaart: donderdag 13 en 
vrijdag 14 mei 2021  

● wettelijke vrije dagen
○ Wapenstilstand: woensdag 11 

november 2020
○ Dag van de Arbeid: (zaterdag) 1 

mei 2021
○ pinkstermaandag: 24 mei 2021

infrastructuurwerken

Op 1 juli worden lege containers, schaarliften 
en nieuwe ramen met dubbel glas op de 
speelplaats geplaatst. Alle (103) ramen van de 
voorkant en achterkant van onze school worden 
kort nadien vervangen. We hopen door deze 
vervanging de brandstofkost fel te verminderen. 
De bouwaanvraag voor de sloop van het bureel 
en secretariaat (huisnummer 24) is binnen. We 
hopen volgend schooljaar tot de sloop van dit 
huis en de uitbouw van de school te kunnen 
overgaan. We houden je op de hoogte. extra-murosactiviteiten 2020-2021

Als gevolg van de coronacrisis en de richtlijnen 
die we daarover ontvingen, gingen de 
stadsklassen dit schooljaar niet door. 
Dat betekent dat alle meerdaagse extra-muros- 
activiteiten vanaf september 2020 doorgaan in 
hetzelfde schooljaar.
Agenda voor 2020-2021:

● 26-28 april: zeeklassen L1
● 3-5 mei: zeeklassen L2
● 10-12 mei: plattelandsklassen L34
● 25-27 mei: stadsklassen L56

klastitularissen volgend schooljaar

● kleuter
○ PK1A: juf Carine Vanhoutte
○ PK1B: juf Lore Borms
○ K2: juf Elke De Doncker
○ K3: juf Myriam Vervenne
○ zorg kleuters: juf Elien Scheerens 

& juf Lisa Marreel (11u.)
○ beweging kleuters: juf Nele 

Vaneeckhoutte
○ kinderverzorgster: Tanja 

Vanstekelenburg
● lager

○ L1A: juf Elke Vermeersch
○ L1B: juf Lien Christiaens
○ L2A: juf Nadine Bouvry
○ L2B: juf Delphine Delaere
○ L3: juf Rita Verstraete
○ L4: juf Lieselot Vandermeersch
○ L5: meester Thomas Devolder
○ L6: juf Lies Vandendriessche

■ 1ste trim.: meester Jarre 
Forment

○ zorg lager: juf Shelly Balcaen (13 
u.) en juf Alissa Lagrange (4 u.)

○ zorgcoördinator: juf Liesbeth Van 
Daele

○ beweging: juf Lien Duthoit



Wie verlaat ons straks? (zie foto’s)

● L6A: 
○ Dean Compernolle, Amke 

Creupelandt, Iben Creytens, 
Andreas Demeire, Jana Demeire, 
Milan Demeulemeester, Anouk 
Devos, Hilda Afropoli, Leila 
Kasaeva, Sayfullah Khasbulatov, 
Elise Lecluyze, Ismajl Rushiti, 
Anthony Tack, Karel Van den 
Eynde, Tiano Vander Meeren en 
Nihad Zenkovic

● L6B: 
○ Grace Aluma, Asadoela 

Aslahkhanov, Noor Debaene, Nore 
De Rammelaere, Georgi Hodova, 
Sonny Kareman, Dion Latifi, 
Samuel Olongo, Thomas Plancke, 
Emilia Procopov, Estée Roussel, 
Elias Vaneeckhoutte, Joppe Van 
Hal, Quinten Verbiest, Remi 
Verstraete, Marit Wille, Méron 
Wille. 

We hopen dat ze nog vaak en tevreden 
terugdenken aan hun lagere schooltijd en 
wensen hen bergen succes in hun verdere 
schoolloopbaan. 

afscheid zesde leerjaar

Elke schooljaar nemen we op feestelijke wijze 
(met optredens, een hapje en een drankje) 
afscheid van onze oudste leerlingen. 
Omdat de coronarichtlijnen hieromtrent zo 
streng zijn, hebben we met de werkgroep 
besloten dat afscheidsfeest niet te organiseren. 
Maar… bij het begin van volgend schooljaar 
(september of oktober) organiseren we een 
‘terugkomdag’ voor onze zesdeklassers van nu. 
Op die manier willen we hen passend uitwuiven 
en krijgen ze de kans om hun eerste ervaringen 
in de secundaire scholen met elkaar te delen.  

zoektochten in de vakantie

Dit jaar gaat er geen zoektocht voor 
volwassenen door. 
De kinderzoektocht van onze school wordt wel 
weer georganiseerd. Formulieren (aan € 4,00) 
zijn te koop:

● op school;
● bij Thomas Devolder;
● eet- en praatcafé Gillian’s;
● bistro Charlie’s;
● dagbladhandel Iris;
● stationshop Leona.


