Welkom!
INFORMATIE VOOR OUDERS - DE MEIDOORN
SCHOOLJAAR 2021-2022

Beste ouders,

We zijn blij om u vandaag te kunnen en mogen verwelkomen op de school, in
de klas!
We nemen u mee doorheen een aantal zaken betreffende de school, de klas
en de nog geldene coronamaatregelen.

Inleiding
Inhoud van deze presentatie
Inleiding
deel 1: algemene info en
schoolinformatie
Deel 2: informatie van de leerkracht
van uw kind
Deel 3: corona-maatregelen

9/09/2021

U krijgt deze presentatie begin september ook nog doorgestuurd via de
schoolcommunicatie.
Zo kan u er achteraf nog eens doorbladeren.
Onze infobrochure en schoolreglement geven nog heel wat uitgebreider en
gedetailleerde, aanvullende informatie,
Neem zeker even de tijd om ook deze documenten eens door te nemen.
Verder in de presentatie zal u informatie vinden over bij wie en wanneer u
met uw vragen terechtkunt.
We wensen uw kind(eren) alvast een fantastische start in het nieuwe
schooljaar en kijken uit naar een fijne samenwerking.
Barbara Teirlynck, directeur De Meidoorn
Het hele Meidoornteam
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Deel 1
ALGEMENE INFORMATIE
SCHOOLORGANISATIE

Directie:
catherine.vermeire@coltd.be (pedagogisch kleuterschool)

barbara.teirlynck@coltd.be (pedagogisch lagere school)
Zorgcoördinatoren:

Contactgegevens

cathy.delille@coltd.be (kleuterschool)

inge.vanbeveren@coltd.be (lagere school)
Onthaal en secretariaat
secretariaat.demeidoorn@coltd.be

Zuidmoerstraat 125
9900 Eeklo

info.demeidoorn@coltd.be
Leerkrachten: steeds via mail ter bereiken

voornaam.naam@coltd.be
Telefonisch zijn we te bereiken op 09/341.82.36, van 8.00 tot 16.30
Steeds welkom, enkel op afspraak, tenzij in crisissituaties.
9/09/2021

DE MEIDOORN

4

Begin en einde
van de lessen
Wat is niet gewijzigd? (1)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

8.30 - 12.05

13.25 – 15.20

13.25 – 15.20

13.25 – 15.20

13.25 – 15.20

Begin- en einduren zijn ongewijzigd.
Om 8.30 stipt sluiten we de poorten.
Ben je te laat? Dan kan uitzonderlijk gebeuren.
In dat geval moet je je aanmelden aan het secretariaat.
Je kan aanbellen aan onze poort aan het bureel van de directie of aan de
buitendeur van onze hoofdingang (gebouw lagere school)
Zet je kind niet over de poort, want de buitendeuren zijn bij de start van de
lessen elektronisch op slot!
Je kan NIET naar de klas gaan met je kind (corona-maatregel – zie verder)
Ook om je kind tijdens de lessen op te halen, meld je je steeds aan.

9/09/2021
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1. We behouden een “zachte landing”
De kinderen spelen om 8.15 niet meer op de speelplaats als ze op
school komen, maar gaan meteen naar de klas.

Begin en einde
van de lessen
Wat is niet gewijzigd? (2)

9/09/2021

2. Ouders komen voorlopig niet op de speelplaats en in het schoolgebouw
(corona-maatregel).
We brengen de kinderen tot bij u.
- Kleuters: afhalen gebeurt zoals in juni, dus via het parcours dat
vertrekt aan de kleuterpoort. (zie deel 3 corona-maatregelen)
- Lagere school: alle kinderen verlaten de school via de speelplaats van
de lagere school.

DE MEIDOORN

6

Begin en einde
van de lessen
Wat is anders?

9/09/2021

1. We waren een school zonder bel.
Door de aanpassingen in onze speelplaatswerking, kunnen we niet alle
speelplekken met muziek bereiken.
Om 10.25 en 13.25 wordt er gebeld.
De andere begin- en eindmomenten wordt er geen bel gebruikt.
Begin- en eindsignaal van de lessen wordt niet via de schoolbel
aangegeven.
2. Andere speelplaatswerking = omheining en poorten
Aanpassingen in- en uitgangen
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Mobiliteit op het schooldomein:toegang

9/09/2021
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Te voet...

9/09/2021
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Met de fiets...

9/09/2021
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Met de wagen...

Elke ochtend van
8.15 tot 8.30
9/09/2021
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- Alle leerlingen eten hun meegebracht lunchpakket voorlopig op in de klas.
Bij versoepeling van de maatregelen evalueren we met het schoolteam of we
dit toch verder zetten, of als we terug in de eetzalen lunchen.

Maaltijden
Broodmaaltijden

- Opgelet: een leerling brengt alles mee, dus ook drinken.
Een beker meebrengen van thuis om water te drinken, is een goed idee.
We kunnen geen klasbekers laten gebruiken.
Nog beter is het gebruik van een herbruikbare drinkfles!

We kunnen steeds helpende handen gebruiken tijdens de middagpauze.
Hiervoor doen we nu al een beroep op vrijwilligers.
Wil je ons ook komen meehelpen? Laat je horen! 09/341.82.36 of via mail.
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding en je bent verzekerd.

9/09/2021
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Er worden vanaf 1 september terug warme maaltijden aangeboden.
Organisatorisch is het niet mogelijk om de kinderen hier vaste plaatsen te
geven.

Ifv contacttracing wordt van elke tafel een foto genomen.
Deze foto wordt 2 weken bewaard en daarna vernietigd.

Maaltijden
Warme maaltijden

9/09/2021

Als u niet wil dat uw kind gefotografeerd wordt, kan uw kind geen warme
maaltijd gebruiken op school.
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Het schoolreglement
Belangrijkste wijzigingen

U vindt ons schoolreglement online op onze website vanaf 1 september.
Dit schoolreglement wordt eerst nog goedgekeurd op de schoolraad van 30
augustus (vanavond dus).
In de loop van dinsdag 31/08 zijn alle aanpassingen gebeurd en wordt dit op de site
gezet.
Wenst u een papieren versie?
Dat kan u aanvragen via de klastitularis.
De ondertekende akkoordverklaring ontvangen we graag ten laatste 6 september.

Belangrijkste wijzigingen:
- de school is verplicht om bij schoolverandering aan de nieuwe school door te
geven als er een verslag of gemotiveerd verslag is voor de betreffende leerling.
Een kopie moet bezorgd worden aan de nieuwe school.
- een verwijzing naar gebruik sociale media ivm respect voor privacy-regelgeving en
opgestelde gedragsregels vanuit de school
9/09/2021
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Schoolorganisatie
lagere school

- Van elk leerjaar 3 klassen
- voor elke leerjaar 13 lestijden zorg (vaste zorglkr per
leerjaar)
- SEM-leerkracht (juf Greet) die inzet op sociaal- emotioneel
welbevinden, Gouden weken, samenwerking met
projectpartners (Explore Your Talent, PIT)
- Brugfiguur van de school: Juf Greet en juf Karolien –
samenwerking met Kirsten van WC De Kring
- anderhalf ambt onthaalklassen Nederlands voor (gewezen)
anderstalige nieuwkomers
- Frans in L5 en L6: vakleerkracht (juf Ingrid)
- zorg motoriek: bewegingsopvoeding (zwemmen) en
schrijfmotoriek in L1 en L2

9/09/2021
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Schoolorganisatie
lagere school

Zwemmen voor:
- L4, L5, L6: per klas – beurtrol

- L2 & L3: differentiatiezwemmen
(klas van L2 gaat samen met klas van L3, 3 leerkrachten)
- geen zwemmen voor L1:

Wijziging organisatie zwemmen

* argumenten:
-> geen watergewenning vorig SJ in kleuterschool
-> lln van huidig L3 kregen nauwelijks zwemlessen toen zij in L1
zaten (stop februari 2020), en vorig schooljaar geen zwemlessen
-> lln van huidig L2 kregen vorig SJ in L1 geen zwemlessen
=3 leerjaren die nu niet kunnen zwemmen
-> niet veilig organiseerbaar met toegekend lestijdenpakket
-> inhaalbeweging nodig voor lln in huidig L2 en L3

Daarnaast merken we dat het zwemmen in het eerste leerjaar
voor veel leerlingen te vroeg in hun ontwikkeling komt.
De eindtermen voor zwemmen bereiken we ook in L6 als we in
het tweede leerjaar starten met zwemmen...
Wordt geëvalueerd juni 2022.
9/09/2021
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Onze
prioriteiten?
Onze speelplaats
- Alle kinderen van de lagere school
spelen samen
- voorbehouden plek voor L123 en
voor L456
- goede afspraken maken goede
vrienden
- klimmuur, voetbalterreinen voor alle
leeftijden, extra koffers met nieuw
materiaal, …
- spelen in het tuingedeelte van de
school
- Gepaste kledij voorzien aub zodat
uw kind écht kan spelen!

Er staat nog heel wat op de planning…
Help je graag mee met onze ”handenuit-de-mouwen-” werkgroep?
Geef dan zeker je gegevens door bij
de bevraging die later dit schooljaar
komt!

9/09/2021
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Onze
prioriteiten?
Outdoor Learning
- Verankeren in de schoolwerking
- streefdoel: 2 activiteiten per week
- voor alle vakken mogelijk
- in de buitenklas, in de tuin, op de
speelplaats, …

Wetenschappelijk inzichten onderbouwen het
potentieel van outdoor learning voor het
onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat outdoor
learning een positieve impact heeft op de
ontwikkeling van sociale vaardigheden van
kinderen, op hun gezondheid en welbevinden,
op hun zelfvertrouwen en gevoel van
verbondenheid met de wereld. Daarnaast
bevordert outdoor learning ook de motivatie
van kinderen om te leren en blijkt het
leerresultaat voor basisvakken zoals wiskunde,
taal en wetenschappen beter te zijn.
9/09/2021
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Gezondheidsbeleid

Op donderdag kan
als tussendoortje enkel
groente of fruit!

De aanpassingen aan onze speelplaats
en de focus op outdoor learning
passen binnen ons gezondheidsbeleid.

Daarnaast hechten we belang aan
gezonde voeding.
Een koek mag gerust eens, maar...
Op donderdag gaan we voor
“gezonderdag” !

9/09/2021

P.S.: koek en fruit worden niet meer op de speelplaats
opgegeten, maar in de klas.
Graag koek en fruit in een doosje.
Afval gaat terug mee naar huis.
Bij jongere kinderen schil/snij je liefst het fruit zodat dit
makkelijker is om te eten...

DE MEIDOORN
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En ook nog dit
schooljaar...
- Uitrol Digisprong: laptop
voor elke llg van L5 en L6,
uitbreiding laptopkarren
(min. 1 per leerjaar L1234)
- implementatie iPads in de
klassen
- opstart leerlingenraad
- Leerkrachtenteam start
vormingstraject over
“Executieve functies”

9/09/2021
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Deel 2
INFORMATIE VAN DE LEERKRACHT VAN JE KIND
KLASINFO

Welkom

Klas 1C:
▪ klasleerkracht: juf Justine

justine.vandewalle@coltd.be
▪ zorgjuf: juf Emmelie
emmelie.moens@coltd.be

▪ sportjuf: juf Luna
luna.goethals@coltd.be

9/09/2021
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Een dag in het
1ste leerjaar

9/09/2021
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▪ 3 x rekenen

Elke dag:

▪ 3 x taal
▪ wero
▪ muzo: beeld, muziek, toneel, dans
▪ godsdienst
▪ sport en spel

9/09/2021

DE MEIDOORN

24

▪Getallen tot 20 met getalbeelden

Rekenen

▪September- februari: rekenen tot 10
▪Februari - juni: rekenen tot 20

9/09/2021
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Lezen en
schrijven

▪Zoemend lezen

▪Na Nieuwjaar: letterfeest
▪Dagelijks oefenen
▪Schrijven: aandacht voor de pengreep

9/09/2021
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Muzo
Godsdienst
Wero

▪Werken in thema’s

▪Link tussen wero, muzo en andere vakken
▪Godsdienst: eerste communie

9/09/2021
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Hoekenwerk
Contractwerk

Doel:
▪spelend leren
▪kleine groepjes remediëren / differentiëren
▪sociale vaardigheden inoefenen
▪op maat van elk kind

9/09/2021
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▪Zorgcoördinator : juf Inge

Zorg

▪Zorgjuf : juf Emmelie
▪Ondersteuning bij: schrijfmotoriek, lezen,
inoefenen sommen, taalmoeilijkheden …

9/09/2021
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Speeltijd

▪Op donderdag fruit

▪Mag ook elke dag
▪Fruit/koek in een doosje (geen chocolade)
▪1 koek of stuk fruit is voldoende

9/09/2021
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Wat heb je
nodig?

▪2 doosjes: letters – cijfers
▪1 doos papieren zakdoekjes
▪sportles: sportzak
sportschoenen
blauwe/zwarte short

9/09/2021
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In de boekentas

▪Postmap met
- agendamap: hierin staat alle info, per week
→ graag elke week ondertekenen
- brieven
- afwezigheidsbriefjes (4)
▪Letterdoos + rekendoos
▪Boterhammen

▪Fruit / koek
▪Fluojas
▪Waterfles

9/09/2021
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Huiswerk

▪In agenda
▪Dagelijks lezen – letters oefenen
▪Regelmatig splitsen – getalbeelden oefenen
▪ Bewerkingen tot 10 inoefenen

9/09/2021
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Extra info

▪Bingel
- Online oefenmateriaal
- Op school, maar ook thuis
- Inlogcode: op de flap van de postmap

▪Oudercontact: 3x per jaar
▪Rapport: 3x per jaar, geen punten
▪Sprookjesklas in juni
▪Verjaardag:
Trakteren mag maar moet niet!
Individueel verpakte traktatie (coronaproof)

9/09/2021
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Deel 3
CORONA-MAATREGELEN OP DE SCHOOL

Coronamaatregelen
Algemeen:
in en rond de
school

9/09/2021

-

Mondmaskerplicht voor ouders
(vanaf betreden schooldomein COLTD, dus ook buiten domein van De Meidoorn)

-

Aandacht voor handhygiëne

-

We beperken de toegang van volwassenen in ons schoolgebouw.
U kan niet zelf tot de klas gaan, in geen enkel geval.
Wenst u de leerkracht te spreken, dan maakt u steeds een afspraak.
Aanmelden kan aan het secretariaat

-

Wordt u op school verwacht na afspraak, of kan u niet telefonisch geholpen worden
en komt u graag langs?
Dat kan uiteraard. Bij aanmelding aan het secretariaat moet u zich registreren. We
noteren uw naam, de reden van uw bezoek en met wie u een afspraak heeft. Deze
gegevens worden na 14 dagen vernietigd.

-

Komt u uw kind afhalen op de afhaalplaatsen? Respecteer de in de samenleving
geldende maatregelen, zowel op de straat als op het schooldomein. Draag een
mondmasker en hou afstand.
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UW KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL. WAT DAN?

Coronamaatregelen

De leerling wordt
opgevangen in een
afzonderlijke
ruimte.(ruimte naast
bureau directie)

We verwittigen
onmiddellijk de ouders
en vragen u uw kind te
komen ophalen.

We ontsmetten het
lokaal en het materiaal
waarmee de leerling in
aanraking kwam.

Het is belangrijk dat
zieke kinderen niet naar
school worden
gestuurd!

Uw kind wordt ziek op
school. Wat Dan?

9/09/2021
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EEN LEERLING MET EEN KRIEBEL IN DE KEEL, HOESTJE, NEUSLOOP,...

Coronamaatregelen
Bij vermoeden dat uw kind ziek is, zullen we u steeds opbellen.
Gelieve ervoor te zorgen dat er steeds een actueel
telefoonnummer gekend is op de school, zodat we u of een
familielid/kennis kunnen bereiken bij vermoeden van ziekte.
Verkouden?
Een hoogrisicocontact?
Besmet met covid19?
Is uw kind besmet met covid19 of had het een
hoogrisicocontact?
De regels rond quarantaine en contacttracing blijven dezelfde
als vorig schooljaar.
Verwittig dus steeds de school, zodat ook wij het nodige
kunnen doen én kunnen afstemmen met u hoe uw kind
onderwijs kan krijgen...
9/09/2021
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Aan iedereen een
fijne start!
FASE GEEL

9/09/2021
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