
  

Bedankt          aan ouders 

en aan oudercomité om een 

heel gezellige Iftar te 

organiseren. Fijn dat we 

meegenomen werden in  

deze traditie 

Bedankt!! 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik durf stellen dat ons team niet stil heeft gezeten…  

Binnenkort reflecteren we met het ganse team over het voorbije schooljaar en verzamelen we de knelpunten en noden. 

Van hieruit zal een meerjarenplan opgesteld worden. Graag willen we Sint-Albert de komende jaren verder kwalitatief 

vormgeven! 

 

Hartelijke groeten 

Sarah Vande Walle 

Lieve ouders, 3x bedankt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op zaterdag 8 juni openen wij onze deuren voor nieuwe leerlingen en hun naasten. 

Dan verwelkomen wij hen graag via een infomoment tussen 10 en 12u. 

 

 Planningsvergadering oudercomité (alle ouders welkom) op 18 juni vanaf 19u30.  (ook 

in de kalender) Verslagen van het oudercomité zijn op de website te 

vinden: www.sintalbertschool.com. 

 

 Zijn er mensen die ons willen/kunnen helpen met het inrichten en verven van de 

nieuwe kleuterklas op het einde van de zomer? We voorzien een vrijwilligersvergoeding 

van 10 euro per uur. Zo ja, graag contact opnemen met Sarah Vande Walle 

(directie@sint-albertschool.be) 

 

 Juf Evelien is mama geworden! Stan is geboren op 16 mei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je ongerust/ontevreden bent, gebruik dan a.u.b. de kanalen die we voorzien om samen in  

gesprek te gaan – denk aan de vrije spreekuren, bijeenkomsten met het oudercomité, 

dialoogmomenten.  

Je kan ook een afspraak maken. Kritiek kan op een heel constructieve wijze gebracht worden. 

 Ik durf stellen dat we vanuit Sint-Albert toegankelijk zijn en open staan voor reflectie en 

aanpassingen.  

School maken is een complex gegeven en een gezamenlijke opdracht.  

Laat ons volgend schooljaar verder samen school maken… 

 

Structurele subsidiewerking 

• ABC-huis voor L5 en L6  

en ontmoeting koningin 

• Boekenprijs gewonnen voor  

schooljaar 2019-2020 

• Kunstkuur binnengehaald voor schooljaren  

2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 

• VGC-subsidie van 1500 euro  

naar 2800 euro 

• Dynamo subsidie voor Mus-E 

• Subsidie preventie schoolverzuim verkregen  

voor schooljaren 2018-2019, 2019-2020 

 en 2020-2021 (Mus-E; middagateliers drama  

en sport) 

 

 

Samenwerking ouders 

• Vrije spreekuren met directie 

• Ad valvas infobord 

• Dialoog/krantje 61 

• Themabijeenkomst rond gezonde 

lucht 

• Winterschoolfeest 23/2/19 

• … 

 

 

 

Beste ouder, 

 

Wanneer u ongerust of 

ontevreden bent, ga dan aub 

met ons in gesprek (via een 

afspraak, de vrije spreekuren, 

Dialoog, tijdens het 

oudercomité). Kritiek kan op 

een heel constructieve wijze 

gebracht worden. Vanuit 

Sint-Albert stellen we ons 

toegankelijk op en staan we 

open voor reflectie en 

aanpassingen. 

Bedankt               om wafels,            

truffels, paaseitjes te kopen en 

om foto's te bestellen. De 

opbrengst besteden we deze 

keer aan de aankoop van       

tablets voor volgend  

schooljaar.      

Bedankt!! 

IEDEREEN LEEST 

 

Onze Sint-Albertschool werd 

geselecteerd voor het traject  

‘Maak van je school een inspirerende 

leesomgeving’ ! Wij krijgen dus 

volgend schooljaar ondersteuning van 

de experten van Iedereen Leest om van 

onze school een inspirerende 

leesomgeving te maken. Gedurende 

drie maanden focussen we op ons 

boekenaanbod, onze leeshoekjes en 

onze aanpak en visie rond lezen. Onze 

school ontvangt bovendien nog dit 

schooljaar meer dan 120 gloednieuwe 

boeken! 

 

KUNSTKETTEN 

 

Ons project ‘Kunstketten’ werd 

geselecteerd voor Kunstkuur! Vanaf 

volgend schooljaar kunnen we dus 

wekelijks rekenen op een extra 

leerkracht van Sint-Lucas 

Academie Brussel. Op de website 

Cultuurkuur kan je de korte inhoud 

van ons project bekijken. We staan 

daar te pronken als één van de drie 

voorbeelden van een goed project! 

https://www.cultuurkuur.be/inspira

tie/vanaf-september-2019-gaan-98-

scholen-nauw-samenwerken-met-

een-academie-de-omgeving 

 

Bedankt              aan de 

aanwezige ouders om  

de handen uit de mouwen te 

steken op de klusjesdag voor  

Sint-Albert, zelfs bij 

regenweer! 

            Bedankt!! 

http://www.sintalbertschool.com/
mailto:directie@sint-albertschool.be
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/vanaf-september-2019-gaan-98-scholen-nauw-samenwerken-met-een-academie-de-omgeving
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/vanaf-september-2019-gaan-98-scholen-nauw-samenwerken-met-een-academie-de-omgeving
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/vanaf-september-2019-gaan-98-scholen-nauw-samenwerken-met-een-academie-de-omgeving
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/vanaf-september-2019-gaan-98-scholen-nauw-samenwerken-met-een-academie-de-omgeving


Hartelijke groeten vanwege het schoolteam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de activiteiten in het vet staan, dan zijn de ouders welkom in de klas of op school 

 

Het is mogelijk dat er nog uitstappen gepland worden in juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint-Jans Molenbeek, juni 2019 

Beste ouders en naasten, 

 

Graag neem ik jullie in het laatste Krantje61 van dit schooljaar mee in de schoolwerking.  

Waar hebben we met ons team o.a. aan gewerkt in 2018-2019? Wat is er veranderd?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNI 2019 
MA DI WOE DON VRIJ ZA  

3 4 5 6 7 8 9 
 

L2: 12u30-15u00: 
Muse atelier 

 
17u00-19u00: 
schoolraad 

 
 

  

K1: 12u30-15u00: 
Muse atelier 

 
L4-L5-L6: 10u30-
12u00: zwemmen 

 
L1-L2-L3-L4: 
13u30-15u00: 

Bibliotheek 
 

16u00-17u00: 

vergadering  
Solibert 

 
 

 
10u00-
12u00: 
info-

moment 
nieuwe 
ouders 

 

 

10 11 12 13 14 15 16 
 

PINKSTER-
MAANDAG 

 =  
GEEN SCHOOL 

 
L5: 8u30-15u00: 
fietsvaardigheid 

 
8u30-10u30: 

dialoog  

 
L4: 8u30-15u00: 
fietsvaardigheid 

 
K1: 12u30-15u00: 

Muse atelier 
 
 

 

 
L1+L2+L3: 

10u25-12u00: 
zwemmen 

 
K2: 13u30-15u00: 

Bibliotheek 
 

  

17 18 19 20 21 22 23 
 

L2: 12u30-15u00: 
Muse atelier 

 

 
K3-L1:  

14u00-15u00:  
uitreiking kleuter- 

en leesdiploma  
 

19u30: plannings-
vergadering 
oudercomité 

 

  
K1: 12u30-15u00: 

Muse atelier 
 

 
L4-L5-L6:  

10u25-12u00: 
zwemmen 

 
 

 
Het  

G-Beuren 

 
 
 

 

24 25 26 27 28 29 30 
 
 

 
15u30-18u00: 

oudercontacten 

 
8u15-9u15: Café 
Albert - evaluatie 

formats ouders en 
school 

 

L6: 8u30-15u00: 
schoolreis 

 
L1-L2-L3-L4: 8u30-
15u00: schoolreis 

 
15u30-18u00: 

oudercontacten 
 

18u30: 
proclamatie 

 

 

 
LAATSTE 

SCHOOLDAG  
TOT 12u05 

 
 
 

  

Juni 2019 

Pedagogisch-didactisch  

• Nieuw leerplan (in voege sept. 2019) 

• Diversiteit 

• Schoolvisie 

• Afspraken en grenzen (bijv. signaalkaart) 

• Extra bewegingsuren 

• Rapporten 

 

Zorgwerking 

• Team leerlingenzorg 

• Team zorgbeleid 

• Structureel overleg 

• Kennis omtrent buitengewoon onderwijs 

• Samenwerkingen met CLB, OCB, 

ondersteuningsnetwerk, ergotherapeuten 

 

Toezicht 

• Prijsverlaging middagtoezicht 

• Middagpauze leerkrachten 

• Afschaffing warme maaltijden 

• Gevarieerd aanbod voor leerlingen 

• Meerdere toezichters tijdens speeltijden  

en na school 

• Ochtendtoezicht binnen mogelijk  

in de koude maanden 

• Samenwerking met IBO  

en met vrijwilligers 

 

Preventie, gezondheid en veiligheid 

• Mogelijkheid slapen voor peuters  

en jonge kleuters 

• Onthaal nieuwe ouders  

• Solibert en sociale tarieven 

• De grote schoonmaak 

 

 

 

 

 

 

Organisatie 

 Voorbereiding extra kleuterklas –  

volwaardige onthaalklas en volwaardige 

eerste kleuterklas vanaf sept. 2019 

 


