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Beste ouders, 

Met dit bundeltje proberen we reeds een eerste antwoord te vinden op enkele van jullie 

vragen. Ook op onze website vinden jullie een pak informatie terug. Deze kan je raadplegen 

via www.bsdevogelzang.be   

Indien jullie verdere vragen hebben, kunnen jullie ons steeds bereiken op het nummer 

09/251.13.32 of via mail (devogelzang@pantarhei.be ).  

We hopen jullie met deze bundel te overtuigen van ons project en binnenkort te mogen 

verwelkomen als nieuwe ouders van onze school. 

Alvast bedankt voor de interesse en hopelijk tot binnenkort!  

 

Vriendelijke groeten, 

Kevin Eggermont 

directeur 
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1) Structuur van de school 

We hebben in onze school 20 klassen waarvan 8 kleuterklassen en 12 klassen in het lager. 

Op die manier kunnen we van alle jaren 2 klassen aanbieden. We kiezen ervoor om de 

instappertjes al vanaf 1 september op te splitsen, waardoor ze in kleine groepjes door de 

juffen opgevangen worden en niet tijdens het schooljaar van klas en juf moeten veranderen. 

We hebben voor onze instappertjes een kinderverzorgster ter beschikking, wat de 

zindelijkheid van de kinderen duidelijk ten goede komt.  Ook hebben we een turnleerkracht 

voor de kinderen van het lager (1u per week, aangevuld met zwemmen) en een 

turnleerkracht voor onze kleutertjes (alle kleuterklassen hebben 2u turnen per week). 

Naast de klas – en turnleerkrachten hebben we ook 2 zorgjuffen bijgestaan door een zorg 

coördinator. Deze ondersteunen de kinderen die het nodig hebben, kunnen meehelpen in de 

klas en zorgen voor extra uitdagingen voor andere kinderen. Sinds vorig jaar hebben we ook 

een leerkracht die halftijds de kinderen van het 1e leerjaar mee ondersteunt zodat ze nog 

beter op maat kunnen groeien!  

2) Opvangmogelijkheden 

We organiseren op onze school voor – en naschoolse opvang. De kinderen kunnen alle 

dagen  van 07u00 tot 18u00 bij ons terecht. Ook op woensdagnamiddag blijft de school 

open.  Tijdens de meeste schoolvakanties voorzien we opvang op onze school, vaak in 

samenwerking met Ideekids. 

3) Goed om weten: 

 

 Om de 14 dagen krijgen de kinderen een nieuwsbrief mee. Op die manier 

blijven de ouders op de hoogte van wat er leeft op de school en krijgen ze 

zicht op de activiteiten die de kinderen in hun klas doen. 

 De website vullen we heel regelmatig aan met foto’s van activiteiten in de 

klas en op de school. Heel leuk om als ouders samen met de kinderen te 

bekijken. Ze beginnen spontaan te vertellen over de klas en hun vriendjes. 

 De ouderraad in onze school is een echte meerwaarde. Ze organiseren tal 

van activiteiten (fietstocht, quiz, kerstmarkt, Halloween, …) waarvan de 

opbrengsten integraal ten goede komen van onze kinderen. 

 De kinderen kunnen tijdens de middagpauze een warme maaltijd 

bestellen. Ze kunnen ook kiezen voor soep of eventueel hun eigen 

boterhammen meebrengen. 

 Samen met de ouderraad, kinderparlement en het team starten we 1 

september 2016 aan de ontwikkeling van onze GRAS speelplaats. Dit is 
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een groene, avontuurlijke speelplaats die we ontwerpen in samenwerking 

met de stad Gent. We hebben daarvoor de ruimte voorzien waar nu de 

voorlopige units staan. Ongeveer 500m² extra speelplezier!  

 

4) De toekomst van onze school 

Momenteel is de school een ware metamorfose aan het ondergaan. De oudste 

schoolgebouwen zijn afgebroken en maken plaats voor een nieuw, modern en 

multifunctioneel gebouw. We hebben vanaf september 2016 23 nieuwe klaslokalen, een 

nieuwe refter en een volwaardige sporthal. We willen als school ook evolueren naar een 

brede school waarin we ouders en buren als volwaardige partners aanzien. Enkele foto’s en 

een grondplan kunnen jullie verderop deze brochure vinden.  

Om de bouwperiode te overbruggen hebben we als school, met steun van onze 

scholengroep, voor een goede oplossing kunnen zorgen.   

Op het terrein achteraan ons domein staat een “voorlopige” school. Niet meer de containers 

zoals we deze kennen van vroeger maar een volwaardig schoolgebouw met binnengang en 

aangepaste toiletten voor de oudste kleuters en het lager. Ook de refter is in voorlopige 

units ondergebracht. Ook de speelplaats namen we onder handen zodat we deze nu kunnen 

onderverdelen in verschillende zones. De kinderen kunnen kiezen uit een rustige zone ( met 

voldoende zitbanken), hebben een afgeschermd voetbalveld ter beschikking, kunnen op 

vrijdag muziek afspelen op de speelplaats en hebben keuze uit verschillende speelkoffers 

met tal van spel- en sportmateriaal.  
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5) Kinderen geboren in 2013 en 2014 

De kinderen die volgend schooljaar op onze school starten zullen nog volgend schooljaar 

(K0) en het schooljaar erna (K1) in onze huidige kleuterblok onderdak vinden. Nadien, 

wanneer ze in het 2e kleuterklasje terecht komen zal onze nieuwbouw reeds in gebruik 

genomen worden. 

Onze kleuterblok is recentelijk gebouwd en beschikt over aangepast sanitair voor de 

allerkleinsten. Elke klas heeft zijn eigen lokaal en er is een binnenspeelzaal waar de kinderen 

naar hartenlust kunnen spelen en experimenteren!  
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Vanaf september 2016 
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