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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 2 september 563 leerlingen, 
waarvan 177 kleuters.

Er zijn 18 klassen in de lagere school, 3 in elk leerjaar.
Er zijn 4 klassen oudste kleuters (2KK en 3KK) en
6 klassen jongste kleuters (1KK en peuters). 
Peuterklas 2 start na Kerstmis; peuterklas 3 na Pasen.

Het zorgteam telt 2 zorgcoördinatoren. Alle ouders 
kregen een foto met de voorstelling van het zorgteam.

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

Nieuwe leerkrachten: juf Shauni (zorg KS), juf Jill (1A), 
juf Julie T (1C en zorg KS), juf Iris (3A) en juf Annelies (5B).



2. Jaarthema

Dit schooljaar staat het thema ‘Leef, hand in hand’ 
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 … we reiken elkaar de hand 
en maken er samen een leerrijke fijne ontdekkingstocht 
van waar ieder zichzelf mag zijn. Welkom! 



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/


4. Kalender

We brengen graag de volgende initiatieven onder jouw 
aandacht:

Wafelactie (3 september tot 16 september)

Good Planet Challenges (5 dagen tijdens het jaar)

Strapdag (20 september)

Scholensportdagen (24 en 26 september)

Startviering (25 september)

Fietsexamen 6LJ (9 oktober)

Sinte-Maartenfeest – ouderraad (20 oktober)

Schoolrestaurant (25 januari)

Quiz ouderraad (7 maart)

SMS-jogging (22 maart)

Schoolfeest (6 juni)

Je vindt de kalender ook op de schoolwebsite.



5. Inschrijvingen

Alle scholen van de gemeente Meise slaan de handen 
in elkaar om over te schakelen op een digitaal 
aanmeldingssysteem.

Tijdens het eerste trimester zal je via een flyer en de 
website meer informatie ontvangen.

De tijdlijn met de verschillende aanmeld- en 
inschrijvingsperiodes zal je terugvinden in de flyer.

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 10 januari 2020 om 9.00 uur wenst 
te komen.

Bij inschrijving: breng de kids-ID mee.



6. Bouwprojecten op school

Het schoolbestuur is volop bezig met het uitwerken 
van een masterplan voor de schoolsite. Zodra er 
meer informatie beschikbaar is, zal de school een 
informatieavond organiseren. Allen welkom!

De school vernieuwde de databekabeling volledig, 
net als de verlichting in de turnzaal en de eetzaal.

Sinds juni 2019 beschikt onze site over een eigen 
middenspanningscabine. Daarom werden, waar 
nodig, aanpassingswerken aan de elektriciteit 
uitgevoerd.

We nemen het nieuwe leesplatform in gebruik. Er zijn 
een zestal bakken met leesboeken ter beschikking 
voor kleuters tot en met zesde leerjaar.



Een fijn schooljaar gewenst!

het schoolteam

schoolteam 2019-2020


