
Info-avond



Welkom

● Schoolvisie
● Praktische organisatie

Deze avond bestaat uit twee delen : 
- In een eerste deel leggen we onze vernieuwde schoolvisie voor.  Een visie die 

we helemaal doorgetrokken hebben in onze nieuwbouw. Onze visie van 
vroeger is er nog steeds, het DNA van onze school blijft. We blijven een 
warme, sfeervolle en enthousiaste open school waar elk kind belangrijk is. 
Ons nieuw schoolgebouw zal ons helpen om onze visie nog beter te kunnen 
toepassen. 

- In een tweede deel kijken we naar de praktische organisatie volgend 
schooljaar als de kinderen voor 2 trimesters op verschillende vestigingen 
zullen schoollopen. 

Deze uitzonderlijke situatie heeft zich nog nooit voorgedaan. Het is dus begrijpelijk 
dat een aantal vragen nog uitgezocht moeten worden. 
We zullen onze uiterste best doen om deze omslagperiode goed door te komen. Ons 
gezamenlijk streefdoel is blijvend de mogelijkheid bieden aan onze kinderen om 
grenzen te verleggen, te groeien tot de beste versie van zichzelf. Zo zijn ze 
voorbereid voor het leven na de basisschool. Om blijvend onze kernvisie waar te 
maken: een warme, sfeervolle en enthousiaste open school te bieden waar elk kind 
belangrijk en welkom is. 



Vijf pijlers

● welbevinden
● zachte landing
● voor- en naschoolse opvang
● mogelijkheid tot activiteiten
● brede zorg

Schoolvisie

Een wandeling door onze troeven. Die troeven zullen hetzelfde blijven, ook al 
verhuizen we, ook al gaan we straks naar de nieuwbouw. 

- welbevinden
Als kiva–school streven we naar een pestvrije school met sociaal vaardige 
kinderen. Dat start al bij onze kleuters met de Cas en Lisa werking. 

- zachte landing
Elke ochtend zullen onze klasdeuren open blijven staan om alle kinderen én 
ouders te ontvangen. We hebben dat uniek en zeer waardevol 
ontmoetingsmoment gemist tijdens de coronaperiode en willen dat unaniem 
behouden. 

- voor- en naschoolse opvang
Wij blijven ochtend – en avondopvang aanbieden van 6.30u tot 18.30u. Onze 
jongste kinderen kunnen samen eten en slapen onder begeleiding van een 
professionele onthaalmama. Ook dat willen we behouden. 

- mogelijkheid tot activiteiten
Over de middag worden activiteiten aangeboden. Ook hier heeft corona ons 
de noodzaak en zinvolheid ervan doen inzien. 

- last but not least onze brede zorg
Met onze warme zorg en sterk gedifferentieerde aanpak streven we naar 
onderwijs op maat voor elk kind. Ons onvoorwaardelijk respect voor het niveau, 
tempo en talent van elk kind blijven we hoog in het vaandel dragen. 

Je merkt het: onze visie, onze aanpak, onze karaktereigenschappen, ons DNA, blijft 
hetzelfde.
Ook ons team, de juffen en de meesters blijven hetzelfde voor onze kinderen. Alleen de 



verpakking, het gebouw, de omgeving wijzigt. uiteraard heeft dat ook een impact op de 
kinderen, maar onze leerkrachten zullen op hun eigen professionele manier de kinderen 
daarop voorbereiden en begeleiden. 



Sint-Andreas in beweging

Schoolvisie

Een samenloop van omstandigheden stuwt ons naar een veranderingstraject.
- grenzen van differentiatie
- aankoop grond - nieuw gebouw
- de snel veranderende samenleving
- de vaardigheden die onze kinderen zullen nodig hebben om met beide voeten 

stevig in de 21e eeuw te kunnen staan
Al die zaken lieten ons out of the box denken. 

Bij het bericht dat we een nieuwe school zouden krijgen, dachten we na over hoe 
onze ideale school eruit zou moeten zien. Dit deden we in o.a. in 2019 met een grote 
ronde tafelconferentie, waarbij ook ouders, leerlingen en buurtbewoners werden 
uitgenodigd. We keken ook met ons team naar onze sterke punten, en de punten 
waar we op vastlopen.
●Waar zijn we sterk in? Differentiëren
●Waar lopen we op vast? Te veel muren, en handen tekort. 

- Het eerste obstakel: te veel muren wordt straks verlicht door een nieuw en 
helder leesbaar gebouw met flexibele wanden en flexibel multi-inzetbaar 
meubilair. 
We vertelden onze visie van de school aan de architect. Samen gingen we op 
zoek naar een gebouw dat het best past bij onze school. We wilden een 
gebouw waarbij we flexibel kunnen lesgeven, waar we klasgroepen vlotter 



- kunnen mengen, en toch de geborgenheid van onze school kunnen bewaren. 
Zo kwamen de speel- en leerstraten, de dubbele deuren tussen de klassen en 
de schuifwand tot stand. 

- Het tweede obstakel: handen tekort: laten we ons professionaliseren en 
stapten we in een inhoudelijk traject met CEGO. Ons doel hierbij was vooral: 
Hoe leren we als leerkracht meer handen vrij, en minder handen tekort te 
hebben? Via dit traject zetten we de afgelopen jaren sterk in op meer 
zelfgestuurd, autonoom werk (zelfstandig oefenen bij automatisatie, kubussen 
gebruiken om aan te geven of je hulp nodig hebt, hulp kan geven of liever 
alleen werkt, sporenwerking). Dit zorgt ervoor dat een deel van de leerlingen 
zelfstandig aan de slag kan (handen vrij), terwijl een ander deel op dat 
moment extra zorg krijgt (verlengde instructie, of een pittige uitdaging). 

- Leerlingen verschillen. Dat is een mooi gegeven. Differentiatie is dus het 
logische uitgangspunt van elke aanpak in onze klassen. Door onze jarenlange 
ervaring kunnen wij een scala aan differentiatievormen aanbieden in alle 
klassen. Denk maar aan de rekengroepen, zorg in de klas, klasoverschrijdend 
buiten de klas, OKAN-klas, sprookjesklas, ti-ta werking, sporenbeleid, … zijn 
allemaal werkvormen om met de verschillen tussen de leerlingen in de klas 
om te gaan. Alle ondersteuningsuren van onze school worden hiervoor steeds 
ingezet. Wij kiezen voor een groot zorgteam. 



Co-teaching - Wat is het?

Schoolvisie

Co-teaching gebeurt wanneer twee of meer leerkrachten samenwerken als 
gelijkwaardige partners om zoveel mogelijk leerlingen de leerdoelen te laten halen. 
Zoals je op de dia ziet, zijn er verschillende vormen mogelijk. Naast deze zes vormen 
zijn nog verschillende mengvormen ervan mogelijk.

Momenteel is “co-teaching” binnen het onderwijs wat het nieuwe modewoord, maar 
eigenlijk passen wij dit al jaren toe binnen onze gedifferentieerde aanpak, zoals 
eerder beschreven: de zorgleerkracht. ondersteunt in de klas of werkt 
klasoverschrijdend, onze aanpak van de rekengroepen, de sprookjesklas, de tit-ta 
werking, het sporenbeleid … Ons nieuw schoolgebouw, waar we verlangend naar 
uitkijken, is voor verschillende vormen van co-teaching veel toegankelijker, waardoor 
we hier nog meer op kunnen inzetten.
Co-teachen doen we dus al jaren, maar vanaf volgend jaar hebben we een gebouw 
dat zich meer aan onze noden aanpast. In de Boninvest beschikken we over 5 
lokalen voor 6 klasgroepen, dus daar zullen we volgend jaar zeer sterk inzetten op 
co-teaching. 

Dit co-teaching komt voor ons niet uit de lucht gevallen. In de afgelopen jaren lieten 
we ons als team coachen, en ook volgend jaar start hierrond een verder 
professionaliseringstraject. We doen dit dus niet omwille van plaatsgebrek, maar zijn 
er al verschillende jaren intern rond bezig en zijn overtuigd van de voordelen hiervan. 



Zo is er meer ruimte voor individuele begeleiding, observatie, een kort gesprek met 
leerlingen… Ook voor de leerkrachten werkt co-teachen versterkend. Ze voelen zich 
beter ondersteund, versterken hun expertise, krijgen extra leerkansen en ervaren 
minder isolatie. Bovendien geven ze ook aan kinderen het goede voorbeeld. Je kan 
kinderen niet leren samenwerken als je het zelf niet doet.

Naast het co-teachen zullen ook de broodnodige rustmomenten en rustpunten niet 
worden vergeten. De ruimtes zullen sober worden ingericht om visuele rust te geven. 
We gaan voor mobiel en overzichtelijk meubilair, voor minder en neutraal materiaal, 
voor sober en duurzaam speelgoed, voor wegzetten en verruilen van materialen. Ook 
auditief biedt onze nieuwbouw meer rust, door de hoge aandacht voor akoestiek door 
een akoestisch bureau.



Co-teaching - Hoe gaan wij het doen?

Schoolvisie

Al verschillende jaren botsen wij als leerkrachten op muren. Een tweetal jaar geleden 
vroegen enthousiaste collega’s al om letterlijk de muren uit te breken, om zo 
efficiënter aan co-teaching te doen. In de vestiging van het Heilig Hart werd dit 
gerealiseerd. Binnen onze vestiging zochten we naar andere oplossingen, zoals het 
gebruik van het auditorium, de studiezaal en de museumklas. Ook het inzetten van de 
zorgleerkracht gedurende langere blokken in de klas was een van deze oplossingen.
Bij de opstart van de plannen van de nieuwbouw hebben we als team nagedacht over 
de mogelijkheden om vlotter samen te werken binnen het jaar en om flexibele 
groepen te maken. 



Heilig Hartschool

● Een veilig baken
● Één school
● Veilige wandelroute

Schoolvisie

Geleidelijk groeien we naar één school toe. HH wordt integraal deel van onze school 
in werking en visie. Deze kleinschalige locatie is ideaal om onze jongste kinderen te 
ontvangen.  De peuters en jongste kleuters starten allemaal in HH.  De oudsten zijn 
dan klaar om in de ruime nieuwe klassen intrek te nemen. In de nieuwbouw is op het 
gelijkvloers 3 kleuterklassen met een speelstraat en de opvang.
Wist je dat de afstand tussen HH en JBS niet minder dan 200m is?  En je het op een 
superveilige manier kan wandelen doorheen het Jakobinessenpark?

We streven ernaar om het Heilig Hart een veilige plaats te bieden aan de jongste 
instappers (peuters - K1)
Waarom? Bundelen van expertise, extra handen zoals kinderbegeleidster die niet 
meer moet verdeeld worden tussen de 2 vestigingsplaatsen.
Niet twee keer hetzelfde aanbieden op 200m van elkaar.            

De speelplaats wordt vergroend deze zomer en zal aangepast worden volgens de 
noden van de jongste kleuters.



Nieuwbouw

Schoolvisie

Onze nieuwe school zal een school zijn waar de leerlingen heel wat kansen krijgen 
om individueel, kleine groepjes, klasgroepen, gemengde groepen te ontwikkelen.
De speel - leerstraten zullen het ene moment gebruikt worden om al spelend te leren, 
het andere moment om in kleine groepjes aan het werk te kunnen. We stimuleren 
daardoor de executieve functies van de leerlingen.
Er zijn brede deuren tussen de klassen en de gangen, zodat er heel wat flexibele 
mogelijkheden zijn om te leren,te werken en te spelen.  
Tipje van de sluier - overprikkelen tegengaan door versoberen, prikkelarme inrichting. 
Het is een overzichtelijk gebouw geworden die veel rust zal brengen.



Brede - warme zorg op alle locaties

Schoolvisie

- ook in de verschillende tussen locaties proberen we zo goed mogelijk verder 
in te zetten op onze brede - warme zorg.  Die basisvisie blijven we integraal 
meenemen, naar welke locatie dan ook. 

- Een groot zorgteam ondersteunt deze visie. >> Zo creëren we mooie 
mogelijkheden tot ondersteuning van elk kind.

- Hoewel de tussenlocaties niet ideaal zijn, zijn er zeker wel mogelijkheden om 
met ons zorgteam in verschillende vormen van co-teaching aan de slag te 
gaan.  In elke locatie zijn er extra ruimtes aanwezig om klasgroepen op te 
splitsen.

- Zo heb je overal de mogelijkheid om nog in kleine groepjes te kunnen werken. 
- in de Boninvest zijn er 5 lokalen beschikbaar voor 6 klassen. 

Als je dat goed inplant, kunnen alle klassen vlot ontdubbelen, of 
met kleine groepjes werken.  Het zal wel wat overleg vragen 
tussen te collega’s.  

- ook in de Garenmarkt zijn er  3 extra zorgklassen beschikbaar 
om in kleine groepjes aan de slag te kunnen als het nodig is. 



Een schooldag op verschillende locaties

● ‘s morgens vroeg
● middagpauze
● na de lessen

Praktische organisatie

Met deze dia zijn we aangekomen bij de praktische organisatie. We starten in 
september met een gewijzigd uurrooster en wandelen graag met jullie door 
een schooldag. We overlopen telkens alles per vestiging.

Per vestiging zal er een zorgcoördinator aanwezig zijn - Juf Hanne, juf Michèle 
en ikzelf. Juf Hanne voor de Boninvest, juf Tine voor de Garenmarkt, juf 
Michèle voor de HH en voor de kleuters van de Garenmarkt. 

Wij zijn graag een aanspreekpunt op deze locatie- uiteraard naast de 
klasleerkracht en de directeur.  



‘s Morgens vroeg

Praktische organisatie

Heilig Hartschool: kleuter Garenmarkt: kleuters + L1/2/3 Boninvest: L4/5/6

Ingang via poortje 
Willemijnendreef en binnentuin

Ingang via Eekhoutpoort Ingang via poort Boninvest

Open vanaf 7.30 u. Open vanaf 6.30 u. Open vanaf 8.00 u.

Rij naar Heilig Hart en Boninvest 
om 8.15 u.

Zachte landing vanaf 8.15 u. Zachte landing vanaf 8.15 u. Zachte landing vanaf 8.15 u.

Start lessen: 8.30 u. Start lessen: 8.30 u. Start lessen: 8.30 u.

- Hier ziet u een overzicht van de verschillende vestigingen ‘s morgens vroeg.  
We gaan stap voor stap met jullie overlopen waar je terecht kan, waar u je 
kind kan afzetten, wanneer de lessen starten enz. 

- Net zoals dit schooljaar zal ook volgend jaar de school gewoon open zijn van 
6.30u ‘ s morgens tot 18.30u ‘s avonds. (woensdag tot 18u)  U zal merken dat 
het uurrooster licht gewijzigd is.  Maar U moet als ouder dus niet ongerust zijn.  
We kunnen uw kind ten allen tijden tussen deze uren opvangen, zoals we nu 
doen.  

- We bekijken graag per vestiging nauwkeurig wat de mogelijkheden zijn.  En ik 
geef graag het woord aan de zoco van HH school ; juf Michèle. 



‘s Morgens vroeg

Praktische organisatie

Heilig Hartschool: kleuter Garenmarkt: kleuters + L1/2/3 Boninvest: L4/5/6

Ingang via poortje 
Willemijnendreef en binnentuin

Ingang via Eekhoutpoort Ingang via poort Boninvest

Open vanaf 7.30 u. Open vanaf 6.30 u. Open vanaf 8.00 u.

Rij naar Heilig Hart en Boninvest 
om 8.15 u.

Zachte landing vanaf 8.15 u. Zachte landing vanaf 8.15 u. Zachte landing vanaf 8.15 u.

Start lessen: 8.30 u. Start lessen: 8.30 u. Start lessen: 8.30 u.

- De kleuters kunnen voor 7u30 naar Eekhoutpoort gebracht worden voor de 
opvang door juf Collette. Om 8u15 is een rijtje naar HH.

- De school gaat open om 7u30. 
- Om 8u15 is er een zachte landing in de klas.
- De lessen starten om 8u30 stipt.



‘s Morgens vroeg

Praktische organisatie

Heilig Hartschool: kleuter Garenmarkt: kleuters + L1/2/3 Boninvest: L4/5/6

Ingang via poortje 
Willemijnendreef en binnentuin

Ingang via Eekhoutpoort Ingang via poort Boninvest

Open vanaf 7.30 u. Open vanaf 6.30 u. Open vanaf 8.00 u.

Rij naar Heilig Hart en Boninvest 
om 8.15 u.

Zachte landing vanaf 8.15 u. Zachte landing vanaf 8.15 u. Zachte landing vanaf 8.15 u.

Start lessen: 8.30 u. Start lessen: 8.30 u. Start lessen: 8.30 u.

- Op deze locatie verwelkomen we de kleuters die hier al een plekje vonden en 
de kinderen van L1, 2 en 3

- Alle kinderen worden in de Garenmarkt onthaald via de Eekhoutpoort.  Het zal 
niet meer mogelijk zijn om met de auto op te rijden.  We kijken ervoor om voor 
de fietsers en de kinderen die te voet zijn, de Eekhoutpoortstraat zo veilig 
mogelijk te maken. 

- Aan het begin van de Eekhoutpoort zal een leerkracht staan om de kinderen 
bij het binnenkomen te helpen oversteken.  

- Zoals reeds verteld is de school open om 6.30u.  Alle kinderen - ook van de 
andere vestigingen - zijn welkom in de GA.  Om 8.15u gaat er dan een rijtje 
met de kinderen van de HH en de Boninvest.  Alle kinderen zijn dan op tijd in 
klas om 8.30u. 

- De lessen starten ook om 8.30u en u bent nog steeds erg welkom voor de 
zachte landing in de klas om tussen 8.15u en 8.30u. 



‘s Morgens vroeg

Praktische organisatie

Heilig Hartschool: kleuter Garenmarkt: kleuters + L1/2/3 Boninvest: L4/5/6

Ingang via poortje 
Willemijnendreef en binnentuin

Ingang via Eekhoutpoort Ingang via poort Boninvest

Open vanaf 7.30 u. Open vanaf 6.30 u. Open vanaf 8.00 u.

Rij naar Heilig Hart en Boninvest 
om 8.15 u.

Zachte landing vanaf 8.15 u. Zachte landing vanaf 8.15 u. Zachte landing vanaf 8.15 u.

Start lessen: 8.30 u. Start lessen: 8.30 u. Start lessen: 8.30 u.

- Zoco L4/5/6
- Die leerlingen starten op de Boninvest
- Daar kan je binnen via de poort van de Boninvest. Die gaat open vanaf 8 u., 

voorheen zijn de leerlingen welkom in de vestiging van de Garenmarkt
- De zachte landing start net zoals op de andere vestigingen om 8.15 u., de 

lessen om 8.30 u.



Over de middag

● Verkorte middagpauze
○ van 11.50 u. tot 13.00 u.
○ geen middagactiviteiten, maar…
○ verschillende voordelen voor de leerlingen

● Zowel warme maaltijd als boterhammen met soep
● Per vestiging veilige oversteek.

Praktische organisatie

Hoe ziet de middag er nu uit in dat gewijzigd uurrooster? 
De voormiddag eindigt om 11.50u en herstart om 13u. 
De lange middagpauze die we nu kennen van 105 min. wordt 35 minuten ingekort. 
Ook op woensdag stoppen we om 11.50u. Er zal een rij georganiseerd worden van 
HH en BV naar GA. De scholen HH en BV sluiten om 12.05u. Dit is nu ook zo. 
De middagactiviteit wordt verschoven naar de avondactiviteit die dan gerust een 
uurtje kan duren. 
Over de middag zal een warme maaltijd of boterhammen van thuis met soep mogelijk 
zijn. We hebben geen eigen keuken meer, maar het eten wordt in warme lijn op de 
drie plaatsen aangeleverd (zoals nu gebeurd in HH). Er zal een gewone maaltijd en 
een veggiemaaltijd worden aangeboden, waar je vooraf per week voor zult moeten 
intekenen. 

Waarom hebben wij nu voor deze wijziging gekozen?
Wij hebben gekeken vanuit het standpunt van het kind. Dat is misschien niet altijd zo 
interessant voor de ouder of de leerkracht, maar zijn vertrokken vanuit de gedachte 
‘Wat vinden wij goed voor het kind.’ Als we horen dat KiVa ergens een knelpunt heeft, 
dan is dat over de te lange middagpauze. 
Door de middagpauze een flink stuk te verkorten, willen we de conflicten 
verminderen. We willen onze kinderen uit de wachtmodus halen. Dat doen we 
eigenlijk ‘s ochtends ook al door de zachte landing. Die lange middagpauze is voor 
jonge kinderen in de zomer vaak te warm en in de winter te koud. 





‘s avonds

● Schooleinde om 15.20u
● studie begeleid door leerkrachten
● namiddagactiviteiten

Praktische organisatie

Hoe ziet de namiddag er nu uit in dat gewijzigd uurrooster? 
De lesnamiddag herstart om 13u en eindigt elke volle schooldag om 15.20u.
Kinderen die op school blijven kunnen:

- in de naschoolse opvang blijven (zoals nu)
- naar de huiswerkklas gaan die start om 15.30u tot 16u voor de jongsten en tot 

16.15u voor de oudsten

Wat zijn hier de voordelen?
- school is vroeger gedaan, geeft meer ruimte voor vrije tijd en verplaatsing naar 

activiteiten
- meer kans tot gespreid ophalen van de kinderen
- naschoolse activiteit door externen kan langer gegeven worden, 1u bv. 

conservatorium zal 2 sessies domeinoverschrijdende initiatie geven 4-6 
jarigen en voor 6-8 jarigen (voorheen wilden ze dat niet over de middag 
organiseren), hartjesmagie, yoga, … 
Oproep naar vrijwilligers met een talent om een naschoolse activiteit te geven. 

- studie begint vroeger. We gaan dit in kleinere groepjes organiseren, zodat 
kinderen intenser begeleid worden en huiswerk af is tegen dat de avondrush 
thuis begint

- in de winterperiode voor donker thuis 
Wat zijn mogelijke nadelen of bedenkingen?



- de opvang wordt een stuk duurder. Dit is niet zo. Het aantal minuten blijft 
gelijk. Er wordt alleen geschoven met de opvanguren.  (fiscaal aftrekbaar)
Over de middag blijft 95% van de kinderen. Na schooltijd is dat minder. 

- naschoolse activiteiten voor de allerkleinsten 

We verwachten niet dat je als ouders je haast om zo vlug mogelijk om 15.20u je kind 
af te halen op school.  Waar de middagactiviteiten nu over de middag staan, komen 
ze volgend schooljaar op een later moment.  Dit kan even goed verder deel uitmaken 
van de schooldag zoals voorheen, alleen op een ander moment. .



Na de lessen

Praktische organisatie

Heilig Hartschool: kleuter Garenmarkt: kleuters + L1/2/3 Boninvest: L4/5/6

Ingang via poortje 
Willemijnendreef en binnentuin Ingang via Eekhoutpoort Ingang via poort Boninvest

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Rij naar Heilig Hart om 15.20 u. Rij naar Garenmarkt  om 15.20 u.

Start avondactiviteit om 15.30 u
Studie voor L2/3 tot 16.00 u.

Start avondactiviteit om 15.30 u.
Studie voor L4/5/6 tot 16.15 u.

School gesloten om 17.30 u.
Op woensdag om 12.05 u.

School gesloten om 18.30 u.
Op woensdag om 18.00 u.

School gesloten om 16.15 u.
Op woensdag om 12.05 u.

Rij naar Garenmarkt om 17.30 u. Rij naar Garenmarkt om 16.15 u.

Overzicht wat na de schooldag? 
-  Ook hier doen we onze uiterste best om te kijken voor de veiligheid van de 

kinderen met een begeleide oversteek waar nodig.  En kijken we voor vlotte 
afhaalmogelijkheden voor ouders door rijtjes te organiseren naar verschillende 
vestigingen. 



Na de lessen

Praktische organisatie

Heilig Hartschool: kleuter Garenmarkt: kleuters + L1/2/3 Boninvest: L4/5/6

Ingang via poortje 
Willemijnendreef en binnentuin Ingang via Eekhoutpoort Ingang via poort Boninvest

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Rij naar Heilig Hart om 15.20 u. Rij naar Eekhoutpoort  om 15.20 u.

Start avondactiviteit om 15.30 u
Studie voor L2/3 tot 16.00 u.

Start avondactiviteit om 15.30 u.
Studie voor L4/5/6 tot 16.15 u.

School gesloten om 17.30 u.
Op woensdag om 12.05 u.

School gesloten om 16.15 u.
Op woensdag om 12.05 u.

Rij naar Garenmarkt om 17.30 u. School gesloten om 18 u. Rij naar Eekhoutpoort om 16.15 u.

- De lessen stoppen om 15.20u.  Woensdag is de school om 11.50u gedaan. 
- Er is opvang bij juf Inge tot 17.30u daarna een rij naar Eekhoutpoort.
- Op woensdag is er een rij naar Eekhoutpoort. De school is sluit in HH om 

12u05.



Na de lessen

Praktische organisatie

Heilig Hartschool: kleuter Garenmarkt: kleuters + L1/2/3 Boninvest: L4/5/6

Ingang via poortje 
Willemijnendreef en binnentuin Ingang via Eekhoutpoort Ingang via poort Boninvest

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Rij naar Heilig Hart om 15.20 u. Rij naar Eekhoutpoort  om 15.20 u.

Start avondactiviteit om 15.30 u
Studie voor L2/3 tot 16.00 u.

Start avondactiviteit om 15.30 u.
Studie voor L4/5/6 tot 16.15 u.

School gesloten om 17 u.
Op woensdag om 12.05 u.

School gesloten om 18.30 u.
Op woensdag om 18.00 u.

School gesloten om 16.15 u.
Op woensdag om 12.05 u.

- De lessen stoppen om 15.20u.  U kunt op de speelplaats binnenkomen via de 
Eekhoutpoort.  Woensdag is de school om 11.50u gedaan. 

- Net zoals dit jaar is er iedere avond een rijtje die de kinderen begeleid tot aan 
de HH school.  

- Om 15.30u starten dan de avondactiviteiten.  Ook kinderen van de andere 
vestigingen zijn welkom op deze activiteiten.  Zij komen dan met een rijtje naar 
de Ga om 15.20u. 

- De studie duurt voor de kinderen van 2 en 3 net zoals dit schooljaar een half 
uurtje en is dus klaar om 16u.  Zoals Martine vertelde, zal die begeleid worden 
door leerkrachten om de kwaliteit te garanderen. 

- Er is opvang bij juf Colette to 18.30u (of tot 18u op woensdag). 



Na de lessen

Praktische organisatie

Heilig Hartschool: kleuter Garenmarkt: kleuters + L1/2/3 Boninvest: L4/5/6

Ingang via poortje 
Willemijnendreef en binnentuin Ingang via Eekhoutpoort Ingang via poort Boninvest

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Einde schooldag: 15.20 u.
Op woensdag: 11.50 u.

Rij naar Heilig Hart om 15.20 u. Rij naar Garenmarkt  om 15.20 u.

Start avondactiviteit om 15.30 u
Studie voor L2/3 tot 16.00 u.

Start avondactiviteit om 15.30 u.
Studie voor L4/5/6 tot 16.15 u.

School gesloten om 17 u.
Op woensdag om 12.05 u.

School gesloten om 16.15 u.
Op woensdag om 12.05 u.

Rij naar Eekhoutpoort om 17 u. School gesloten om 18 u. Rij naar Garenmarkt om 16.15 u.

- Na de schooldag kunnen de leerlingen worden opgehaald aan de Boninvest 
tot 15.30 u. Nadien starten de studie en avondactiviteiten op die vestiging.

- Als je als ouder niet voor 15.30 u. op deze vestiging raakt, dan kan uw 
zoon/dochter inschrijven voor de studie of een avondactiviteit. Ze kunnen ook 
steeds mee met het rijtje naar de Garenmarkt, waar ze dan kunnen worden 
opgehaald. (of een activiteit volgen)

- De vestiging sluit na de studie en avondactiviteiten, om 16.15 u., er is dan nog 
een rijtje naar de Garenmarkt



Een dag in het kort

● 06.30 u. - school opent (vestiging Garenmarkt)
● 8.15 u. - zachte landing
● 8.30 u. - start lessen
● 11.50 u. - start middagpauze
● 13 u. - start lessen
● 15.20 u. - einde lessen
● 15.30 u. - start studie of avondactiviteit
● 16.15 u. - einde studie
● 18.30 u. - school gesloten (vestiging Garenmarkt) - op woensdag om 18.00 u.



Een van de kenmerken van een leraar is om flexibel in te spelen op de 
omstandigheden. Dit en volgend schooljaar wordt dat talent wel heel erg op de proef 
gesteld. We hadden gedacht dat dit na corona een gemakkelijker schooljaar zou 
worden, maar het is net omgekeerd geworden. Alle vervangingen hebben we dit 
schooljaar zo goed mogelijk intern opgevangen en die ondertussen goed getrainde 
sterke flexibiliteitsspier zullen we volgend schooljaar opnieuw zo goed als mogelijk 
verder inzetten om goed voor onze leerlingen te zorgen. Met dank aan de collega’s 
hiervoor. 


