
SCHOOLJAAR 2018-2019 



Welkom op de Sinte-Maartenschool! 

 

Een korte toelichting over de volgende items: 

 

 

1. Schoolteam en leerlingen 

2. Jaarthema 

3. Schoolreglement 

4. Kalender 

5. Inschrijvingen 

6. Bouwprojecten op school 



 

1. Schoolteam en leerlingen 

 

Onze school telde op 3 september 559 leerlingen, waarvan 
179 kleuters. 

 

Er zijn 18 klassen in de lagere school, 3 in elk leerjaar. 

Er zijn 5 klassen oudste kleuters (2KK en 3KK) en 

5 klassen jongste kleuters (1KK en peuters).  

Peuterklas 2 start na Kerstmis; peuterklas 3 na Pasen. 

 

Het zorgteam telt 2 zorgcoördinatoren. Op de zorgbeurs 
wordt iedereen voorgesteld.  

Het team van toezichters telt 9 mensen in dienst van de 
school en 2 mensen in dienst van vzw Infano. 

 

Nieuwe leerkrachten: juf Michelle (3A), meester Jonathan 
(5B), juf Maite (5C), juf Tessa (6C), meester Bart 
(Bewegingsopvoeding op dinsdag met meester Stijn). 



2. Jaarthema 

 

Dit schooljaar staat het thema ‘Stap je mee?’ centraal. 

 

Tijdens de kennismakingsdag kon je dit beleven. 

 

Tijdens ieder schools initiatief en iedere schoolviering, 
waarop je van harte welkom bent, staat dit thema 
centraal. 

 

We zijn samen onderweg … jezelf mogen zijn en je 
talenten ontdekken, gesteund door de mensen rondom 
je, zijn essentieel.  



3. Schoolreglement 

 

Gelieve het schoolreglement zeer goed door te nemen. Je 

koos voor ons pedagogisch project; respecteer de 

(leef)regels, de afspraken en de engagementsverklaring. 

 

De vernieuwingen in het schoolreglement kreeg je het 

voorbije schooljaar in juni op een rijtje. 

 

Je vindt het schoolreglement en de infobrochure 

onderwijsregelgeving op de website van de school 

www.sinte-maartenschool.be . 

 

De zorgwerking en de werking van het CLB zijn 

uitgebreid te vinden op de schoolwebsite. 

http://www.sinte-maartenschool.be/
http://www.sinte-maartenschool.be/
http://www.sinte-maartenschool.be/


4. Kalender 

 

We brengen graag de volgende initiatieven onder jouw 

aandacht: 

 

Wafelactie (4 september tot 17 september) 

Themaweek ‘Stap je mee’ (week van 17 september) 

Strapdag (21 september) 

Scholensportdagen (25 en 27 september) 

Startviering (26 september) 

Fietsexamen 6LJ (3 oktober) 

Zorgbeurs (4 oktober) 

Sinte-Maartenfeest – ouderraad (20 oktober) 

 

Je vindt de kalender ook op de schoolwebsite. 



5. Inschrijvingen 

 

De voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen 

van het personeel start op 1 februari 2019. 

 

De andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf  

1 maart 2019 om 8.00 uur via het secretariaat. 

 

Ben je van plan je kind in te schrijven? Breng dan op 

voorhand een bezoekje aan de school, zodat je ons 

pedagogisch project én het reilen en zeilen in de school 

kent.  

Neem in dat geval telefonisch contact op met de school 

op het nummer 02 269 49 15 en deel mee dat je naar het 

infomoment op vrijdag 18 januari 2019 om 9.00 uur 

wenst te komen. 

 

Bij inschrijving: breng de kids-ID mee. 



6. Bouwprojecten op school 

 

Met trots nemen we Harten Troef in gebruik voor de 

peuters en de klas van juf Silke. We plannen een 

officiële opening in november. Meer info volgt. 

 

 

 

De school zal de databekabeling volledig vernieuwen, 

net als de verlichting in de turnzaal en de eetzaal. Waar 

nodig zullen ook aanpassingswerken gebeuren aan de 

elektriciteit. 

 

Enkele klassen verhuisden tijdens de vakantie en/of 

werden volledig vernieuwd. 

 

We hopen weldra aan de bouw van een nieuw paviljoen 

te starten in de plaats van de vroegere eersteleerjaren. 



Een fijn schooljaar gewenst! 

 

het schoolteam 


