Maart 2021

in de kijker
Onze communicatie onder de loep
Eén van de prioriteiten dit schooljaar was onze communicatie. Hoe werken we hieraan?
De uitwerking van het nieuwe rapport is een belangrijke vorm van communicatie naar ouders toe. De
groeirapportjes die we vorig jaar lanceerden, staan nu op punt. Deze rapportjes informeren over de
ontwikkeling van de kinderen wat betreft persoonsgebonden gebieden over de zes leerjaren heen.
Met een nieuw, digitaal telefoonsysteem werd de telefonie aangepakt. Voor beide afdelingen is nu maar 1
nummer meer in gebruik :

051/ 63 56 50
Vergeet dit zeker niet aan te passen in jullie digitale telefoonboeken in de telefoons. Vanuit dit nummer
worden de oproepen dan doorgestuurd naar de betrokkenen.
Het systeem staat nog niet volledig op punt, waarvoor onze excuses! Als mensen gaan googlen, staan de
andere telefoonnummers nog vermeld…. Dit zorgt nog voor enige verwarring. De aanvraag is ingediend
om dit aan te passen. Zelf kunnen we dit niet aanpassen.
De schoolinfo (nieuwsbrieven en info van de directeur) wordt enkel maar per mail meer doorgestuurd.
De facturatie wordt ook allemaal digitaal doorgestuurd naar het emailadres dat op de infofiche eind vorig
schooljaar aangegeven werd op de infofiche van elke leerling.

We zijn nu aan het werken om de klasinfo digitaal te gaan doorsturen(= tijdsbesparend en
papierbesparend). De kleuterjuffen werkten tijdens de pedagogische studiedag een vast frame voor de
nieuwsbrieven uit. Zij zullen dit gebruiken om nieuws uit de klas door te sturen. Foto’s zullen via een link
doorgestuurd worden naar de ouders van de klas. Elke kleuterklas kreeg onlangs een tablet om makkelijk
foto’s te maken en te verwerken. Op Facebook zullen we regelmatig nog eens een foto van een
gebeurtenis plaatsen maar de ouders van de betrokken leerlingen krijgen alle foto’s van de kleuters
doorgestuurd. Nadien volgen de leerkrachten van het lager om ook zo te communiceren!
Mogen we er ook nog eens de nadruk op leggen dat leerkrachten steeds kunnen gecontacteerd
worden via mail. Tijdens de lesuren kunnen en mogen de leerkrachten geen berichten naar
ouders sturen. De gsm nummers van de leerkrachten zijn eigenlijk privé.

agenda
Vrijdag 2 april:
Vrijdag 2 april:
Woensdag 31 maart en donderdag 1 april:
Zaterdag 3 april tot en met zondag 18 april:

Sober maal op school
Paasrapport voor alle leerlingen van het lager
Digitale oudercontacten 6de leerjaar (overleg keuze
secundair onderwijs)
Paasvakantie

Normaal gaan we na de paasvakantie terug zwemmen.

leerlingen

ouders
Geen opendeur
We hadden in beide afdelingen een open deur voorzien in maart. Corona zorgt ervoor dat we jullie op een
andere manier zullen moeten laten een kijkje nemen in onze school. We maken een filmpje zodanig dat
jullie eens vlieg kunnen zijn en beetje kunnen beleven wat er bij ons allemaal te beleven valt.

Varia
Inschrijvingen nieuwe leerlingen
Wij zijn reeds volop bezig met de eerste voorbereidingen voor het schooljaar 21-22! Kinderen die dan
starten in één van onze afdelingen kan je vanaf nu inschrijven op onze website.
Er kan ook contact opgenomen worden met peuterjuf Lies en juf Elke of met de directie als het digitaal
inschrijven niet lukt.
Indien je iemand kent die ook interesse heeft in onze school : laat het ons zeker weten of deel ons
bericht!

Bouwplannen
Na de bouwwerken in Markegem, komt de afdeling Oeselgem aan de beurt. In de raad van bestuur van 9
februari werd groen licht gegeven voor de actualisatie aanvraag bij Agion. Een architectenbureau werkte
een voorstel van masterplan uit waarmee we nu verder aan de slag zullen gaan in overleg met het team.
Enkele beelden van dit masterplan:

Op diezelfde raad van bestuur werd ook groen licht gegeven om een verkort dossier op te starten voor de
bouw van een nieuw sanitair blok in afdeling Markegem. Het sanitaire blok op de speelplaats zal volledig
vernieuwd en uitgebreid worden.

