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NIEUWSBRIEF
Het kan en mag het weer…
carnaval op school

Geboren in 2020
= aanmeldingsperiode vrije inschrijvingen gestart
Onder de voorrangsregels schreven we dit jaar 10 broers/zusjes in die volgend
schooljaar instappen. Momenteel loopt via de website van de Stad Geel de aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen.

Schoolfactuur tijdig betalen
Denk eraan de schoolfactuur die u ontving tijdig te betalen = VOOR 6 maart.
Voor gezinnen met een domiciliëring zal de factuur automatisch geïnd worden via
de bank op 4 maart.
Voorkom extra kosten en maak een domiciliëring in orde.
Hiervoor neemt u contact op met het secretariaat.

Fiscale attesten
Begin maart mag u de fiscale attesten verwachten van de kinderopvang en het
middagtoezicht om toe te voegen aan uw belastingaangifte. Deze zullen u, net
als de schoolfacturen, digitaal bezorgd worden.
Op dit attest zal het bedrag staan van de betalingen uitgevoerd in 2021.
Laattijdige betalingen die pas in 2022 bij ons binnen kwamen worden op het
attest van volgend jaar opgenomen.

Tussenkomst ziekenfonds bij uitstappen
= eenvoudig geld besparen
Weet u dat verschillende ziekenfondsen een financiële tussenkomst bieden bij
daguitstappen, schoolreizen, bosklassen, …?
Ga even na waarvan u kan genieten bij uw eigen ziekenfonds. Laat in geen geval
de kans liggen om te genieten van deze tussenkomst, want al te vaak wordt dit
over het hoofd gezien. Het is een eenvoudige manier om wat geld te besparen.
Als u voor een tussenkomst in aanmerking komt mag u de nodige documenten op
het secretariaat bezorgen. Na de activiteit en nadat uw aandeel betaald werd via
de schoolfactuur zullen we de ingevulde aanvragen met de kinderen meegeven.

Wafelverkoop ouderraad
Tot 6 maart kan u nog wafels bestellen via www.ouderraadkatersberg.be
Bestellingen zullen op maandag 28 maart met de kinderen meegegeven worden.
Bij grotere hoeveelheden zal de leerkracht contact opnemen om deze af te halen.

Bosklassen oktober 2022
In oktober gaan we met de kinderen van het 5de en 6de leerjaar een week naar
Durbuy. Deze week kregen alle kinderen de inschrijvingspapieren mee.
Een weekje op bosklassen is voor de kinderen en de leerkrachten steeds een
fantastische ervaring. Een weekje samen leven, leren en ontspannen laat steeds
een onvergetelijke indruk na bij iedereen. Voor deze groep wordt het dubbel
genieten want de geplande boerderijklassen dienden we vorig jaar te annuleren
door de toen geldende strenge COVID-regels.

Zorgwerking op onze school
Zorgwerking op school is niet steeds voor iedereen even zichtbaar of
tastbaar, maar ze is wel degelijk sterk aanwezig. Jaarlijks zetten we heel
wat lestijden in om kinderen optimaal te kunnen helpen waar nodig.
Naast het werken met de kinderen (in of buiten de klas) betekent ZORG
ook dat er regelmatig overleg is over de kinderen; filteroverleg, MDO,
klassenraad. We lichten deze onderdelen van de zorgwerking even toe.

Filteroverleg
Een filteroverleg is een tussentijds overleg tussen de klasleerkracht en de zorgcoördinator (zoco) over alle leerlingen van de klas. Tijdens het gesprek gaat het
enerzijds over het leren op zich, maar anderzijds ook over het welbevinden van
de kinderen. Leerkracht en zorgcoördinator en/of zorgjuf zoeken samen naar de
juiste aanpak en ondersteuning.
Hierbij wordt soms ook een overleg met de ouders gepland omdat het belangrijk
is dat er SAMEN gezocht wordt naar de beste ondersteuning, zowel thuis als op
school. Ouders kunnen natuurlijk zelf ook steeds, bij vragen of bezorgdheden,
de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur contacteren.
Soms zijn er meer maatregelen nodig of beschikken we niet over voldoende
informatie om een kind te helpen en dan volgt een M.D.O..

MDO = Multi Disciplinair Overleg
Mensen met verschillende expertise komen samen om een begeleidingsplan op
te stellen. Meestal zijn dat de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de zorgjuf, het
CLB en de directie. Ze bekijken samen wie wat gaat doen om aan de (leer)
behoeften van het kind te voldoen.
Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders en het kind, eventueel ook met
externe begeleiders zoals logopedist, kinesist,... Na een bepaalde periode volgt
er een evaluatie om te bekijken of de ondersteuning voortgezet, bijgestuurd of
stopgezet kan worden. Buiten dit zorgtraject kunnen ouders ook steeds met een
hulpvraag terecht bij het schoolteam, de zorgcoördinator, de directie of CLB.

Ondersteuning van het NOA (Netwerk ondersteuners Antwerpen).
Het netwerk helpt bij het verwezenlijken van inclusief onderwijs. Dat betekent
dat er voor kinderen ondersteuning uit het buitengewoon onderwijs mogelijk is.

De klassenraad
Dit is een groep van personeelsleden die, onder leiding van de directeur,
beslissingen neemt en/of advies geeft.
- Beslissingen ;
- toekenning getuigschrift basisonderwijs
- toelating overgang naar lager onderwijs
- Advies;
- aan ouders over de beslissing om het kind nog een jaar langer in
het kleuteronderwijs te laten doorbrengen (uiteindelijke
beslissing ligt bij de ouders)
- aan schoolbestuur bij tijdelijke of definitieve uitsluiting

Gebruikte batterijen
Op school staan nog steeds tonnen voor het verzamelen van lege batterijen.
Met de punten kan de school didactische materiaal bestellen… Met deze
punten hebben we de afgelopen jaren fototoestellen, speelmateriaal, …
besteld.
Hierbij een warme oproep om de lege batterijen mee te geven.
Wil u meer weten over de scholenacties, surf dan even door naar
https://www.bebat.be/nl/scholenprogramma

