
Wilsele , 27 juni 2022 

 

Beste ouders,  

 

Bijna vakantie… 

Schooljaar 2021-2022 was een jaartje waar in de 

samenleving heel wat gebeurde: Corona, oorlog in 

Oekraïne, personeelstekorten in veel sectoren… 

Het schoolteam wilt u uitdrukkelijk bedanken voor uw flexibiliteit ten gevolge van Corona en 

het leerkrachtentekort tijdens het afgelopen schooljaar. 

Het heeft heel wat moed en inspanningen gevraagd van jullie, van leerkrachten en van 

ondersteunend personeel. We hebben ons uiterste best gedaan om alle kinderen degelijk 

onderwijs te geven met oog voor het welbevinden. 

Hierbij volgen de laatste mededelingen van dit schooljaar: 

 

- Woensdag ontvangt u het rapport van uw kind (lagere school).  

- Op donderdag middag sluit de school haar deuren. Uw kinderen kunnen na 12.25 uur 

terecht in de opvang van ‘Kinderkuren’. U hoeft daarvoor niet te reserveren, de 

opvangmedewerkers zijn aanwezig. 

- Aan de opvang in de gang liggen nog veel gevonden voorwerpen. Ga gerust een kijkje 

nemen. In de vakantie wordt wat over is, verwijderd. 

- De leerkrachten voeren de deze week overgangsgesprekken tussen de verschillende 

leerjaren om een opstart voor uw kind in september bij de nieuwe leerkracht, in de nieuwe 

klas zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

- Weldra kunt u op onze website de resultaten en evaluatie van het tevredenheidsonderzoek 

vinden. Dank aan alle ouders die meedenken om van de school, een plek te maken waar 

kinderen in optimale omstandigheden kunnen opgroeien. 

Feest!! Juf Elien van de peuterklas treedt op 2 juli in het huwelijk. We wensen haar en haar 

toekomstige echtgenoot van harte proficiat! 

Schooljaar 2022-2023 

Graag nodigen we u, na lange tijd, opnieuw uit op de opendeur van maandag 29 augustus 

van 18 uur tot 20 uur. U kunt er kennismaken met de leerkrachten en er kunnen al enkele 

papieren ingevuld worden. In de lagere school worden reeds boeken meegegeven.  

We wensen u en de kinderen een fijne vakantie toe. 

Vriendelijke groet, 

Schoolteam “De Bosstraat” 

Ilse Brison en Silia Robberechts 

Directeurs 

 

 

Hieronder vindt u nog de ‘wijzigingen schoolreglement’ en het ‘kalendernieuws’. 

 

 

 



Schoolreglement 2022-2023 

Het schoolreglement wordt in een nieuw jasje gestoken. U kunt het na overleg op de schoolraad eind 

augustus vinden op de website. Er zijn een aantal wijzigingen. Hieronder vindt u de belangrijkste: 

 

De regelgeving wordt gewijzigd zodat ook kinderen jonger dan 5 jaar kunnen worden toegelaten tot het lager 

onderwijs. Er wordt geen leeftijdsgrens meer bepaald. De huidige regelgeving voorziet al dat een gunstig advies 

van de klassenraad kleuteronderwijs of een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs nodig is. Ook 

het CLB moet advies geven. De klassenraden en het CLB zijn het best geplaatst om een inschatting te maken of 

het in het belang is van de kleuter om vervroegd toegelaten te worden tot het lager onderwijs.  

Leerlingen die vervroegd instappen in het lager onderwijs zijn bijgevolg ook leerplichtig en zijn altijd aanwezig, 

behalve bij gewettigde afwezigheid. 

De toegang tot het lager onderwijs voor leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs en voor leerlingen die 14 

jaar worden voor 1 januari van het lopende schooljaar wordt aangepast. Voor een verlengd verblijf in het lager 

onderwijs voor deze leerlingen is een gunstig advies nodig van de klas-senraad van de school waar de leerlingen 

het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgden. Als deze leerlingen tijdens het schooljaar van school 

veranderen, dan kan de nieuwe school de leer-lingen niet weigeren op basis van de toelatingsvoorwaarden. 

De minimumleeftijd voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, namelijk acht jaar geworden voor 1 

januari van het lopende schooljaar, wordt geschrapt. 

Ouders kunnen voortaan niet alleen schriftelijk, maar ook digitaal hun akkoord geven voor wijzigingen aan het 

pedagogisch project of schoolreglement. 

Openluchtklassen – daguitstappen - activiteiten 

Op basis van de geraamde gezondheidsindex van de maand maart 2022, pasten we de bedragen voor de 

maximumfactuur aan. De minder scherpe maximumfactuur stijgt van maximum 450 EUR naar 480 EUR. De scherpe 

maximumfactuur voor het kleuteronderwijs stijgt van maximum 45 naar 50 EUR en voor het lager onderwijs van 90 

EUR naar 95 EUR. 

De prijzen voor warme maaltijden bedragen vanaf volgend schooljaar €4,50 LS en €3.50 KS (soep inbegrepen). 

Indien u enkel soep wenst, betaalt u €1,00. 

Kalender schooljaar 2022-2023 

OPENDEUR: Maandag 29 augustus van 18 tot 20 uur 

Instapdagen (openklasmomenten voor instappers en ouders die een school zoeken)  

 Donderdag 1 september 2022 (maandag 29 augustus van 18 uur tot 20 uur) 

 Maandag 7 november 2022 

 Maandag 9 januari 2023 

 Woensdag 1 februari 2023 

 Maandag 27 februari 2023 

 Maandag 17 april 2023 

 Maandag 22 mei 2023 

 

Vakantie / verlofdagen / pedagogische studiedagen 

 donderdag 1 september 2022: start van het schooljaar 

 maandag 3 oktober 2022: lokale verlofdag 

 woensdag 19 oktober 2022: pedagogische studiedag 

 maandag 31 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022: herfstvakantie 

 vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand 

 maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023: kerstvakantie 

 woensdag 8 februari 2023: pedagogische studiedag 

 maandag 20 februari 2023 t.e.m. zondag 26 februari 2023: krokusvakantie 

 lokale verlofdag: woensdag 15 maart 2023 

 maandag 3 april 2023 t.e.m. zondag 16 april 2023: paasvakantie 

 maandag 1 mei 2023: feest van de arbeid 

 lokale verlofdag: woensdag 17 mei 2023 

 donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 : Hemelvaartsdag en brugdag 

 maandag 29 mei 2023: pinkstermaandag  

De andere pedagogische studiedagen worden later meegedeeld. 


