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Wie is er benieuwd naar de organisatie van het komende schooljaar?   
Elk jaar maken aanpassingen deel uit van de vernieuwing.   Daarom licht 
ik jaarlijks in dit vakantieblaadje de personeelsformatie van 2018-2019 
toe.  Er verandert volgend schooljaar heel wat.  Een aantal collega’s 
nemen een nieuwe uitdaging op.   
 
Ik stel hierbij de structuur even aan u voor.   
De instappertjes starten hun schoolcarrière in één instapklas (Kps).  Juf 
Petra en juf Silvie doen vanaf volgend schooljaar naast het onthaal in de 
instapklas voltijds aan co-teaching.  Ze begeleiden zo dagelijks, als 
evenwaardige kleuteronderwijzeressen, de blauwe kleuters.  Als de 
kleinste kapoenen zich goed voelen op school en ze hun eerste 
zelfstandige taakjes beheersen, stromen ze na enkele maanden door naar 
één van de gemengde klasgroepen.   
Elke gemengde klasgroep bestaat uit blauwe(2016), groene (2015), rode 
(2014) en paarse (2013) kleuters.  We starten met vijf gemengde 
klasgroepen in evenveel themalokalen van het kleutergebouw.  De 
sprookjesklas, de speelzaal, de living, de snuffelklas en het atelier geven 
dan wekelijks opnieuw hun uitdagingen prijs.  Juf Els, juf Kathleen, juf 
Tinne Vl., juf Joke en juf Domino begeleiden ieder één klasgroep.   
Meester Bart geeft de sportles maar blijft ook in de zorg, als 
burgemeester Hakkeplak, de paarse kleuters fascineren.  Juf Evelyn en juf 
Tinne DV zullen de zorg afstemmen als zorgbegeleidsters en zo de 
kleutergroepen ondersteunen.  
 

In de ganse basisschool is co-teaching de norm binnen zorg.  Dit staat 
voor een samenwerking van twee evenwaardige leerkrachten binnen 
hetzelfde lesgebeuren.  Leerkrachten van de lagere school doen zo ook, 
met hun parallelcollega of in de daaropvolgende klasgroep, op 
regelmatige tijdstippen aan co-teaching.   
 
 

mailto:basisschool.bunt@telenet.be


 
De zorgcoördinatoren fungeren als aanspreekpunt voor ouders die een 
specifieke zorgvraag hebben.  Zij vormen samen met directie, 
zorgbegeleidsters, CLB medewerkers en leerkrachten uit het VOKAN 
ondersteuningsnetwerk, het zorgteam!   
Ik som hieronder de verschillende functies waarmee ik in het zorgteam 
samenwerk even op; - Zorgcoördinatoren: Juf Marleen en juf Chantal   

- Zorgbegeleidsters: juf Evelyn, juf Tinne DV.  
- CLB begeleiding: Anker : Inge Reynen. 
- Vokan Zorgnetwerk: Anker : meester Peter + een   
  aantal gespecialiseerde  ondersteuners. 

In overleg met de klastitularissen zal dit sterk uitgebreide zorgteam de 
zorg bewaken.    
 

De mentorfunctie van Godsdienstleerkracht in de lagere school wordt 
verdeeld tussen Juf Ingrid Van Look (1ste, 2de en 3de) en juf Karolien (4de, 
5de en 6de lj.).   
 

In de lagere school plannen Juf Sabrina en juf Ingrid Laureyssen nu reeds 
samen hoe ze vol overgave de leergierige kapoenen, van het eerste 
leerjaar S en I, zullen begeesteren.  In het tweede leerjaar K en V zullen 
juf Karolien en juf Anja samen de twee tweede leerjaren begeleiden.  De 
twee leerjaren van het 3de leerjaar worden warm onthaald door Juf Tanja 
en juf An.   Juf Vicky staat paraat om de leerlingen in het 4de leerjaar 
nieuwe inzichten aan te rijken.  Juf Els coacht jullie kapoenen doorheen 
de uitdagingen van het vijfde leerjaar.  Meester Wilfried daagt de zesde 
klassers zondermeer uit en zet ze op weg om stilletjes aan met 
vertrouwen de basisschool los te laten.  Juf Christine, meester Bart en 
meester Johan geven samen de zwem- en de turnlessen animo.  Ze 
nemen samen de klasgroepen onder hun sportieve hoede.   
Juf Greet zal ook volgend jaar weer heel wat korte vervangingen in de 
kleuter- en lagere school op zich nemen.  Meester Karl blijft ons 
uitgebreid computerpark als ICT-coördinator cultiveren en managen.  
 

Als directeur van onze basisschool voel ik me gesteund door secretaresse 
Annick.  Ook volgend jaar neem ik daarnaast de functie van Algemeen 
Directeur van KOBA Noordkant op en kom ik in het Dagelijks Bestuur op 
voor onze teamleden uit Merksem, Ekeren en Stabroek.    
 

Juf Tinne DV neemt opnieuw de coördinatie van de voor- en nabewaking 
en het middagtoezicht op.  Sindy, Mireille, Anke en Renate en een aantal 
leerkrachten zullen daar alles mee in goede banen leiden.  
 



 

In beweging! 
 

In tegenspraak met wat mensen soms denken van het onderwijsberoep 
zetten leerkrachten zich tijdens de vakantieperiode stevig in om van onze 
school en het pedagogisch project een pareltje te maken.  Een ambitieuze 
school blijft achter de schermen steeds in beweging.  Naast de inzet van 
onze poetsploeg tijdens de zomermaanden werkt elke leerkracht aan de 
opruim van zijn/haar klas, de mogelijke verhuis van lokalen, verhuizen van 
materialen, inrichting, opfrissen, schilderen van lokalen, ... enz..  
We verduidelijken de visie van het volgend werkjaar in overlegmomenten 
waarin er tal van pedagogische aanpassingen behandeld worden die de 
werking moeten vernieuwen en optimaliseren.  Om jullie kinderen de 
beste kansen en een vlotte doorstroming te garanderen volgt onze school 
de vernieuwingen op de voet.  We zetten momenteel in op het nieuwe 

leerplan van het Katholiek onderwijs, ‘ ZILL’ . Dat staat voor ‘Zin in Leren, 
Zin in Leven’.   Het nieuwe leerplan wordt gedurende de komende twee 
jaar volledig geïmplementeerd.  Het ganse team heeft reeds een eerste 
opleiding achter de rug.  Vorig schooljaar zijn we in het 1ste, 2de en 3de 
leerjaar gestart met de nieuwe rekenmethode ‘ Reken Maar ’.    
In 2018-2019 voeren we de nieuwe rekenmethode ook in het 4de, 5de en 
6de leerjaar in.  Daarnaast starten we in september in het 2de, 3de en 5de 
leerjaar met de nieuwe taalmethode ‘ Talent ’.   Zowel de Reken- als 
taalmethode zijn gloednieuw en bieden een brede waaier aan sterk 
pedagogisch onderbouwde werkvormen.  Ook digitaal bieden zij enorm 
veel kansen en verrassende werkvormen.  Dit vraagt echter heel wat 
voorkennis en inzet van het team.  De deuren van dit laboratorium 
worden dus zeker niet afgesloten.   
Terwijl ik met een goed gevoel terugkijk naar een palet van mooie 
herinneringen uit het voorbije schooljaar, kan ik mijn enthousiasme voor 
de nieuwe projecten moeilijk onder stoelen en banken steken.  Ik ben dan 
ook trots dat ik, bij het schrijven van mijn 17de vakantieblaadje, met 
vertrouwen kan vooruitkijken en jullie een uiterst gedreven en bekwaam 
team kan aanbieden in het nieuwe schooljaar.  
Door mijn hard werkend, gedreven en aangenaam team, kan je niet 
anders dan vermoeden dat het komende schooljaar weer bijzonder zal 
worden!  Praat met je kinderen deze zomer eens over wat voorbij is, 
zodat wat nieuw is, gefundeerd is.  Laat jullie kinderen nu maar volop 
genieten van wat vrije tijd!  Dat hebben ze echt verdiend! 
 
 



 
 

Vakantiekaartjes lezen, is toevallig één van mijn 

specialiteiten!   Stuur me eens een kaartje op, als je 

op vakantie bent!  Dan maak ik er in september              

opnieuw een mooie collage van!     Directeur Jan 

         Vrije Basisschool de Bunt 
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Investeringen: Vakmannen aan het werk:  
Eind september wordt opnieuw een deel van de 
afsluiting rond de speelweide vernieuwd.  Vanaf 
het kleutergebouw tot aan de groene poort, in het 
halfrond voor de kerk, vernieuwen we het laatste 
stuk van de afsluiting naast de weg.  We vervangen 
ook de rode poort door een nieuw exemplaar.     
 
De schrijnwerker aan het werk:  

In de kleuterschool wordt er in de nieuwbouwklas een ingemaakte kast 
geplaatst.  Waar voor de bouwwerken de voordeur stak, wordt het 
gordijn verwijderd en vervangen door een ingebouwde kast met 
ingebouwde poppenkast.  Het gordijn aan de raamopening blijft hangen 
zodat de kleuters ook de gang kunnen benutten.  
 
In de instapklassen verwijderen we de kast tussen beide lokalen om er 
één mooie ruimtelijke instapklas van te maken.  Gedurende de 
zomervakantie zal de schrijnwerker ook hier een aantal nieuwe 
ingemaakte kasten tegen de wanden plaatsen.  
 

Info over vakantieopvang: 
 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/vakantieaanbod 
 

Op de eerste schooldag worden de kleuters meteen in de klas 
verwacht.    De kinderen van de lagere school worden om 8.25uur op 
de stenen koer aan de witte poort verwacht.  Daar verwelkomen de 

leerkrachten iedereen jaarlijks op ludieke wijze.  Dit zal ongeveer een half 
uur in beslag nemen. Wie tijd heeft, mag blijven! ;-)  
Ondertussen schenkt het oudercomité  ‘s morgens gratis koffie aan de 
schoolpoort voor wie dat wenst. 
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Moet ik naar de winkel voor Schoolmaterialen? 
              In onze school hoeft dat niet!   

Jaarlijks licht ik de regeling even toe.  Onze school schaart zich achter 
het kosteloos onderwijs en biedt ieder kind dan ook alle 

schoolmaterialen aan die nodig zijn om de eindtermen te bereiken. Zo 
krijgen kinderen op onze school geen lijstje mee met aan te kopen 
materialen.  
Wat betekent dit dan concreet!   
 

1X INSTAPPAKKET:  Alle leerlingen krijgen slechts 1x een instappakket in 
het eerste leerjaar. Het wordt af en toe aangevuld met leeftijdsspecifieke 
supplementen zoals een vulpen in het vierde leerjaar.  Instappakket = 
pennenzak, slijper, meetlat (en een extra pennenzakje voor stiften en 
kleurtjes in het 2e lj.).  
 

Jaarlijks BASISPAKKET: De school koopt bij de start van elk leerjaar een 
basispakket aan voor elke leerling.  Dit basispakket bevat alle leerboeken, 
een aantal schrijfmaterialen, lijmen, gom, papier en kaften voor het 
huidige schooljaar.  Jaarlijks wordt dit basispakket aangevuld.  Wanneer 
iets stuk of verloren gaat, moeten de ouders dit vervangen.  Als kinderen 
zorg dragen voor deze materialen kunnen zij hier het ganse jaar gebruik 
van maken.  Alle materialen die de school aan de leerlingen ter 
beschikking stelt, blijven, ook na dit schooljaar, eigendom van de school.  
Indien uw zoon of dochter deze materialen verliest of ze niet met de 
nodige zorg heeft behandeld, vragen wij u deze materialen te vergoeden.   
Schaartjes, passers, rekenmachines,…enz. zullen in elk lokaal voldoende 
aanwezig zijn.   
 

 

Ik stuur hierbij graag een welgemeend dankjewel naar 
alle kinderen, ouders, grootouders en leerkrachten die, 
met ons, van dit voorbije schooljaar hebben genoten 

en samen school hebben gemaakt. Dankjewel! 
 
 

Via volgende link kan je de foto's van de bosklassen 2017 bekijken: 
 

              https://tinyurl.com/BosklassenBunt2017-2018 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/BosklassenBunt2017-2018


 

De vakantiedata, pedagogische studiedagen, 
facultatieve verlofdagen, openluchtklassen en feesten: 
 

1. Start nieuw schooljaar: maandag 3 september 2018 
2. Vrije dagen van het eerste trimester:  

- Woensdag 3 oktober 2018 (Facultatieve verlofdag) 
- Herfstvakantie: maandag 29 oktober t.e.m. vrijdag 2 nov. 2018 

3. Kerstvakantie: - van maandag 24 december 2018  
                                 t.e.m. vrijdag 4 januari 2019  

- Woensdag 6 februari 2019 (Facultatieve verlofdag). 
4. Vrije dagen van het tweede trimester:  

- Krokusvakantie: maandag 4 maart t.e.m. vrijdag 8 maart 2019 
5. Paasvakantie: maandag 8 april tot en met maandag 22 april 2019 
6. Vrije dagen van het derde trimester: 

- Woensdag 1 mei 2019 : dag van de Arbeid  
- Donderdag 2 mei 2019 

(Pedagogische studiedag = vrije dag leerlingen)  
- Vrijdag 3 mei 2019 (Facultatieve verlofdag) 
- Woensdag 29 mei 2019 (Pedagogische studiedag 

Scholengemeenschap NoordrAnt = vrije dag leerlingen) 
- Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag)  
- Vrijdag 31 mei 2019 (Brugdag) 
- Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)  

7. De zomervakantie begint op maandag 1 juli 2019. 
 
 

Activiteiten en feesten: 

 Ouderavond kleuterschool en 1ste leerjaar: donderdag 6 sept. 2018  

 Ouderavond lagere school (2de tot 6de lj): maandag 10 sept. 2018  

 Fotograaf op school: individuele foto’s: donderdag 20 sept. 2018 

 Oudste kleuters slapen op school: 22 november 2018  

 Sinterklaas op bezoek: woensdag 5 december 2018 

 Kerstborrel: vrijdag 14 december 2018   

 Carnaval op school: woensdag 27 februari 2019 

 Verkeersdag: dinsdag 30 april 2019 

 Sponsorloop: donderdag 4 april 2019  

 Kinderboerderij blauwe kleuters: woensdag 12 juni 2019 
 
 



Openluchtklassen:  

 Circusklassen: 1ste en 2de lj.: van 1 okt. tot en met 2 okt. 2018 

 Ardense klassen 6de lj.:  van 13 tot en met 17 mei 2019! 

 Bosklassen 3de, 4de en 5de lj.: van 20 mei tot en met 24 mei 2019 
 
Hierbij al enkele data van activiteiten van het Oudercomité:   
“Terug-naar-school” kinderfuif in de Geesten op vrijdag 21 sept. 2018.   
 Quiz:  Vrijdag 23 november 2018  
 
 

 

School- en studietoelagen 2018-2019:  

                             Wie niet waagt, wie niet wint!    
Een toelage aanvragen is elk jaar eenvoudiger!  U kan 

schooltoelagen voor kleuter- en lager onderwijs aanvragen!  

Vraag een folder aan via het secretariaat of kijk meteen via 

onderstaand webadres op de website van het ministerie!  De 

inkomensgrenzen voor de schooltoelagen worden jaarlijks aangepast!  

http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/   

Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen? Vermoedt u dat uw 

gezinsinkomen iets te hoog is? Neem dan contact op met één van de 

volgende diensten: via de website www.studietoelagen.be of via 1700, het 

gratis nummer van de Vlaamse overheid; elke werkdag van 9 tot 19 uur. U 

kunt ook terecht op ons secretariaat van de school voor info.  Als u een 

elektronische identiteitskaart en kaartlezer of federaal token hebt, kunt u 

uw aanvraag ook online indienen via www.studietoelagen.be .  De meeste 

gegevens over uw gezinssamenstelling staan dan al automatisch ingevuld.  

Het indienen van een aanvraag voor het schooljaar 2018-2019 kan vanaf 1 

augustus 2018.   
 

 

Pedagogische spreuk: 
Leer je kinderen niet  

wat ze moeten denken, 
maar wel  

hoe ze moeten denken! 
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