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De nieuwe schooluren zoals voorgesteld in de vorige schoolkranten zullen vanaf 1 september 2009
ingevoerd worden. Bij het tot stand komen van deze uren stelden wij als school het kind en een optimale
leeromgeving voorop. Daarom geloven we ook echt dat deze regeling beter is.
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Uit de reacties van de ouders hebben wij een duidelijk beeld kunnen vormen van hun voornaamste
bezwaren. Het schoolteam heeft gepoogd om hiervoor oplossingen aan te bieden. Hieronder vind je de
initiatieven. Verder in de schoolkrant worden ze volledig toegelicht. Door de 3 initiatieven wordt het
merendeel van de bezwaren verminderd of weggewerkt.
Binnen de schoolraad erkenden zowel de geleding van ouders, als de geleding van de leerkrachten, als de
geleding van de plaatselijke gemeenschap dat dit inderdaad tegemoet komt aan het grootste deel van de
verzuchtingen.
Initiatief 1
Door s middags de kinderen eerst te laten spelen, zullen onze kinderen uiteindelijk slechts een kwartier
vroeger eten t.o.v. de huidige regeling.
Initiatief 2
De leerkrachten engageren zich om dagelijks een naschoolse opvang te voorzien tot 15.45 zodat er pas
vanaf dan buitenschoolse opvang nodig is en er meer kinderen toch nog door ouders afgehaald kunnen
worden.
Initiatief 3
De oprichting van de huiswerkklas vermindert het aantal kinderen voor de buitenschoolse opvang van de
gemeente en het geeft de kinderen in de opvang de kans om het huiswerk in een rustige omgeving te
maken.
Voor het late einduur op woensdag is geen oplossing gevonden. Het vierde uur is in een structuur van
blokken van 50 minuten noodzakelijk. De optie om op woensdag vroeger te starten of op woensdag een
kortere speeltijd te voorzien, hebben we om volgende redenen niet genomen : iedere weekdag op hetzelfde
uur starten is voor velen toch aangewezen en precies in de langste voormiddag een korte speeltijd
organiseren leek ons niet logisch.

In het schrijven van de ouders werd ook regelmatig aangegeven dat de communicatie met de ouders te laat
kwam. Wij wilden als school niet over één nacht ijs gaan en bovendien was er geruime tijd
onduidelijkheid over de zwemtijd, zodat vroeger communiceren niet aangewezen was.
Een laatste opmerking van ouders was het feit dat ze het gevoel hadden dat er geen inspraak was voor hen.
Ik hoop dat deze ouders bij het bekijken van het volledige plaatje niet langer dit gevoel hebben.
Samengevat : Waar mogelijk heeft het schoolteam gezocht naar een oplossing. Wij beseffen dat
sommigen, om verschillende redenen, een voorkeur blijven hebben voor de oude schooluren , maar zijn
ervan overtuigd dat de nieuwe schooluren met de genomen initiatieven voor de meeste kinderen en ouders
betekent dat er niet al te veel verandert.
Tot slot wil ik alle ouders bedanken voor hun reactie. Bovendien wens ik iedereen te danken die zijn of
haar steentje heeft bijgedragen tot deze oplossingen.
Danny Van Dingenen
Initiatief 1
Onze middagpauze loopt van 11.30 tot 12.40 en ouders merkten op dat kinderen zo erg vroeg moeten eten.
Met de middagmoeders is afgesproken om de eetbeurten te laten starten om 11.45 en om 12.10. De lengte
van de eetbeurten wordt ook niet ingekort t.o.v. nu. Tussen 11.30 en 11.45 zullen alle kinderen eerst een
kwartiertje spelen. Dit geeft hen de kans om zich eerst te ontspannen na een voormiddag les en
aansluitend rustig te eten. Voor de kinderen van de tweede groep blijft er na de eetbeurt ook nog een kort
speelmoment.
Op vraag van ouders is het nog mogelijk om je kind af te halen tussen 11.30 en 11.45, maar uiteraard is
het wenselijk dat kinderen die thuis gaan eten om 11.30 met de rij de school verlaten.

Initiatief 2
Naschools toezicht door de leerkrachten tot 15.45 op maandag, dinsdag en donderdag, dus niet op vrijdag.
Het schooleinde zal er op deze dagen als volgt uitzien. Kinderen die om halfvier afgehaald kunnen
worden of op dat moment alleen naar huis mogen, vertrekken met de gewone schoolrijen (lagere school)
of worden op de speelplaats van de kleuters afgehaald (kleuters).
De overige kinderen verzamelen op de speelplaats van het eerste leerjaar waar leerkrachten toezicht
houden tot 15.45. Dit toezicht wordt uiteraard gratis aangeboden.
Ouders die half vier net niet halen mogen tussen 15.30 en 15.45 hun kinderen afhalen op deze speelplaats.
Om 15.45 start de opvang van de gemeente, hetzij de echte opvang in de Krakkebol (betalend), hetzij het
toezicht op de school, de zogenaamde Klavertjes (gratis). Voor beide vormen moet men zich aanmelden
bij de gemeente en zij zullen bepalen in welke opvang je kind terecht komt. (Deze werking verandert dus
niet, alleen start de opvang op deze drie dagen om 15.45 en niet om 15.30.)
Om kwart voor vier zal de bel gaan en worden er drie groepen gevormd : de kinderen die dan huiswaarts
gaan, de kinderen voor de Krakkebol en de kinderen voor de Klavertjes. De kinderen die dan nog korte
opvang nodig hebben, kunnen best in de Klavertjes blijven.
Op deze manier is er minder nood aan (betalende) opvang, want een rekensommetje leert dat de gemeente
op weekbasis zelfs minder opvanguren moet inrichten.

Initiatief 3
De creatie van een huiswerkklas. Het is een verzuchting van ouders dat hun kinderen na de naschoolse
opvang vaak nog aan hun huiswerk moeten beginnen.
Om hieraan tegemoet te komen starten we met een huiswerkklas voor kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de
leerjaar.
We willen die inrichten op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 15.30 tot 16.00. We bieden de
kinderen de kans om onder toezicht van een leerkracht in een rustige omgeving hun huiswerk te maken en
lessen te leren. Er is dus enkel toezicht en geen begeleiding van het huiswerk. Kinderen dienen de ganse
tijd zelfstandig en in stilte te werken. Indien ze klaar zijn met hun taken en lessen, blijven ze in stilte in de
eetzaal en lezen bijvoorbeeld een boek. Om vier uur brengt de leerkracht de kinderen naar de rij of naar de
Klavertjes .De toezichthoudende leerkracht wordt vergoed en deze dienst is dus betalend. Het tarief is
gelijk aan het tarief van de Krakkebol. De school zal ook fiscale attesten uitreiken voor de huiswerkklas.
Voor deze huiswerkklas kan voor het ganse schooljaar ingeschreven worden, voor vaste dagen per week,
maar je kan hier ook sporadisch gebruik van maken. Hiervoor zullen de kinderen op 1 september een
inschrijvingsformulier ontvangen.
De school engageert zich om de huiswerkklas blijvend te organiseren, maar als we steevast minder dan 12
kinderen hebben, zullen we de huiswerkklas niet meer inrichten.
Inschrijvingen 2009-2010
Kleuters die op 1 september 2,5 jaar oud zijn en nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven
worden van 1 juli tot 8 juli en vanaf 24 augustus tussen 9-12u en 13-15u of op afspraak.
(03/312.05.92)
Gelieve bij de inschrijving de SIS-kaart van het kind mee te brengen.
Voor alle kleuters is de openklasdag op donderdag 27 augustus van 18.30 tot 19.30 uur.
Donderdag 27 augustus worden ook de klaslijsten uitgehangen en op de website geplaatst.
Beknopt verslag van de schoolraad van 23/6/2009.
Invulling lestijdenpakket .
De school informeert de schoolraad over de invulling van de lestijden, zorgpunten, GOK-uren, uren
kinderverzorging,
De plaatselijke verlofdagen en studiedagen voor 2009-2010.
Vrijdag 2 oktober 2009 en maandag 25 januari 2010 zijn de plaatselijke verlofdagen.
Planning studiedagen : maandag 7 december en woensdag 10 maart
Voorstelling prioriteitenplan 2009 -2010
Het prioriteitenplan wordt toegelicht en nadien ondertekend door de leden van de schoolraad.
Voorstelling plan van de eetzaal
Toelichting bij het plan om de schoolrefter te renoveren.
Ontwerp door Jan Smeyers. Hij vertrok vanuit de vragen van onze kinderen.
Geschatte kostenplaatje 50.000 euro, maar door recuperatie van bestaande tafel en inschakelen van ouders
bij de uitvoering van de werken 25.000 euro.

Wijziging van de schooluren.
De school is van mening dat door de voorstellen beschreven op het eerste blad van de schoolkrant, waar
mogelijk , is tegemoet gekomen aan de belangrijkste bezwaren van de ouders en wenst de nieuwe
schooluren per 1 september in te voeren.
In de vergadering vinden de ouders en de mensen van de plaatselijke gemeenschap de voorstellen een
goede tegemoetkoming vanuit de school.
Lijst bijdragen gedragen door de ouders i.f.v. de maximumfactuur.
De bedragen worden in overleg aangepast. Ze worden aan de ouders meegedeeld in de vernieuwde
schoolbrochure.
Schoolreglement
Voorstelling en bespreking van het vernieuwde schoolreglement waarbij de info rond onderwijswetgeving
apart wordt aangeboden, standaard op de website, op vraag in papieren vorm.

Knappe resultaten voor onze zesdejaars bij de interdiocesane proeven !
Gemiddelde t Klavernest

Gemiddelde Vlaanderen

Taal
Kerndictee
Lezen
Luisteren
Taalbeschouwing
Wiskunde
Bewerkingen
Getallenkennis
Hoofdrekenen
Metend rekenen
meetkunde

84
76
74
70

83
73
76
70

67
69
81
68
68

64
68
75
64
67

Op pensioen
Het einde van dit schooljaar is meteen het einde van de actieve loopbaan van 2 personeelsleden van
t Klavernest ; kleuterjuf Treis en secretaresse Ilse gaan op pensioen.
In naam van het schoolteam wil ik hen graag danken voor de jarenlange inzet voor de school en de
kinderen. Van harte bedankt en hopelijk vind je nog regelmatig de weg naar t Klavernest.

Terugblik op de laatste (drukke) dagen van schooljaar 2008

2009.

Het eerste leerjaar heeft dinsdag deelgenomen aan een
spannend riddertoernooi. Er waren 9 proeven waar onze
ridders en jonkvrouwen aan deelnamen, geen moeite was
hen te veel! De juffen hebben genoten van de lachende
gezichten van de ridders en jonkvrouwen. Op het einde
van de dag was het duidelijk : iedereen was met glans
geslaagd en verdient een ridder -of jonkvrouwdiploma !

Onze 5jarigen werden door het oudercomité getrakteerd op een uitstap
naar de Olmense Zoo. Het beloofde treinritje kon niet doorgaan vanwege
een defect maar dat bedierf de pret niet. In het circus traden ook twee
bekenden van t Klaver nest mee op, tot groot jolijt van de anderen ! Onze
kleuters genoten vooral van de speeltuin en de kinderboerderij.
De 5-jarigen en het eerste leerjaar zijn als afsluiting van
hun integratieproject op uitstap geweest naar de Gielse
Bergen. De kinderen speelden met elke juf een spelletje,
we picknickten en ten slotte mochten we ook nog vrij spelen
in het zand en geweldige kampen bouwen! We hadden
vrolijke kids bij die zich reuzegoed geamuseerd hebben!

1b was blij met hun beloning voor de fluovestwedstrijd :
een dagje in de Lilse Bergen! Het werd een reuze-dag :
spelen in de speeltuin, watergevecht met
waterpistooltjes, samen picknicken, spelen in het
water,...en als afsluiter...een lekker ijsje!

Onze 4jarigen die bellen blazen en met water spelen, de afscheidsreceptie van het zesde,
de allerkleinsten smullend van een lekkere wafel, de kleuters van juf Leen met hun fietstjes
op de speelplaats, uitstappen naar de Olmense Zoo, de Gielse Bergen en de kinderboerderij,
de prachtige kunsttentoonstelling van het vierde leerjaar, zeep maken en waterestafette
van het tweede leerjaar, het laatste Klavernestmoment, sherborne van verschillende
klassen .
U heeft het misschien al gemerkt, van al deze activiteiten en nog veel meer zijn er de
laat st e t wee weken f ot o s op onze websit e gezet . Misschien heef t u, samen met uw kind,
wel eens een vrij moment in de vakantie om deze t e bekij ken. De f ot o s van de aller laat st e
activiteiten zoals de schoolreis naar Bokrijk, het afscheid van juffrouw Treis enz. worden
zo vlug mogelijk aangevuld.

Tekening van de kerk.
Al onze Klavernesters werden uitgenodigd om een tekening van
de kerk te maken. Al deze werkjes werden reeds per klas
opgehangen. Pastoor Jef nodigt iedereen dan ook graag uit om
tijdens de vakantie eens in de kerk binnen te springen om de
prachtige tekeningen te bewonderen.
De winnende tekening wordt bekend gemaakt in de gezinsviering
van 13 september.

5A

5B

Eerste plaats

Jannes 29/40

Maurits 31/40

Tweede plaats

Bram W. 24/40

Koen 26/40

Afscheidsreceptie 6de leerjaar.
Onze zesdeklassers hielden verkiezingen en de
winnaars werden gehuldigd op hun afscheidsreceptie.
Hier enkele resultaten :
doorbijter:
nachtegaal:
acteur:
moppentapper:
kunstenaar:
helpende hand:
sportfiguur:
zonnetje:
netste leerling:
eerlijkste leerling:

Michiel Geudens
Evelien Caers
Frédéric Helsen
Yarno Jacobs
Evelien Moons
Ruben Peeters
Bjarne Bertels
Aurélie Jacobs
Emmeline Geudens
Silke Holemans

Yana uit 4B is ongetwijfeld onze
grootste pechvogel van het einde
van dit schooljaar. Toen zij met
haar fiets naar huis reed kwam
zij, op onverklaarbare reden, ten
val en brak daarbij haar twee
polsen. Ze zal de vakantie dus
moeten inzetten met twee gipsen.
Wij wensen haar, evenals onze
andere geblesseerde

DATA TE NOTEREN
Donderdag 27 augustus 2009
Dinsdag 1 september 2009
Vrijdag 2 oktober 2009
Maandag 7 december 2009
Maandag 25 januari 2010
Woensdag 10 maart 2010

Klaslijsten worden uitgehangen.
Openklas voor al onze kleuters van 18.30 tot 19.30
Start schooljaar 2009 2010.
Plaatselijke verlofdag.
Studiedag.
Plaatselijke verlofdag.
Studiedag.

Het ganse schoolteam wenst al onze
Klavernesters en hun familie een zeer prettige
en deugddoende vakantie toe. Geniet ervan !

