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COLLEGEWEETJES ‘EXTRA’ 
Beste ouder(s) 
 
Met deze brief willen we u al deels meenemen naar schooljaar 2021-2022. Enkele belangrijke 
items kunnen we al delen met jullie. Het zal de komende weken nog concreter worden ingevuld. 
Van zodra we meer nieuws hebben, zullen we dit ook communiceren natuurlijk! 
 

~ HOE WORDEN DE LESTIJDEN BEPAALD? ~ Op 1 februari wordt het 
leerlingenaantal bekeken om te bepalen hoeveel lestijden je krijgt voor het 
volgende schooljaar. U hebt het vast ook gemerkt de afgelopen jaren: onze school 

is aanzienlijk gegroeid. We kunnen hierdoor steeds meer ontwikkelen en nóg meer nadenken 
over de beste manier om onze kinderen te begeleiden. Het afgelopen schooljaar werden veel 
uren besteed aan extra beleidsondersteuning en extra ondersteuning in de klassen (uw kind heeft 
vast gemerkt dat er heel vaak extra juffen of meesters in de klas kwamen helpen, dat juffen of meesters in andere klassen 
gingen meedraaien (zie het als collegiaal leren) dat de klas opgesplitst kon worden op bepaalde momenten, dat er groepen 
van kinderen begeleid werden in of buiten de klas,…). Voor volgend schooljaar kunnen we nu reeds enkele 
veranderingen aankondigen. 
 

~ SCHOOLJAAR 2021-2022 ~  
❶ Juf Eline verlaat het 6e leerjaar om extra zorgbegeleider te worden. Samen met juf 
Liesbeth zal zij vanaf volgend schooljaar ‘de zorg dragen’. Gesprekken met ouders, 
begeleiden van kinderen, babbeltjes met kinderen die er nood aan hebben, individuele 

ondersteuning,… de taken zullen verdeeld worden tussen juf Liesbeth en juf Eline. 
 

❷ We hebben lang geopperd om 12 klassen te behouden op onze school. We hebben echter 
weer meer lestijden die we gepast willen gebruiken. Na rijp beraad hebben we besloten om een 
13e klas te openen. Vanaf volgend schooljaar gaan we voor drie zesde leerjaren. De twee 
huidige vijfdes zullen dus verdeeld worden over drie (kleinere) klasgroepen. Zij krijgen zo in hun 
laatste jaar nog een extra troef om zich juist voor te bereiden op die grote stap naar het 
middelbaar. Drie leerkrachten staan te popelen om aan de slag te gaan in het zesde! 
 

 Naast de bovenstaande items willen we ook blijven inzetten op extra ondersteuning in de 
andere klassen. Het is zo fijn om regelmatig eens met twee leerkrachten in de klas te staan.  
 

 

~ EVEN STILSTAAN ~ Een gevolg van de stijging van het leerlingenaantal is dat vele 
klassen aan hun maximumcapaciteit zitten. We doen echt ons uiterste best om dit te 

bewaken. Dat betekent natuurlijk wel dat we verschillende nieuwe mensen moesten 
teleurstellen dat er geen plaats meer is. 
Kent u mensen die twijfelen? In ons eerste leerjaar is er nog wél plaats. Instromen in een later 
leerjaar wordt immers veel moeilijker en zelfs onmogelijk als er geen plaats is hé. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Team Lagere School College 
 


