
Nieuwsbrief 4 – schooljaar 2021-2022

welkom
bundeling info-avond door directie
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Update corona 
veiligheidsmaatregelen



“Min of meer normale opstart met beperkte veiligheidsmaatregelen.
Mondmaskerplicht bij volwassenen  ! 

Essentiële derden op school  = “onderwijs”ondersteuners & essentieel voor werking school.
Aandacht voor handhygiëne & ventilatie & vaste plaatsen (per klas).

Zoveel als mogelijk in de buitenlucht.
Op afspraak school binnen betreden (inschrijving, oudercontact, …).
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BESLISBOOM CLB – POSITIEVE TESTING
▧ Wanneer mag een leerling wel of niet naar school

komen?
▧ Wat bij een verkoudheid?
▧ Leerlingen die ziek zijn , blijven thuis!
▧ Laten we zorg dragen voor onze leerkrachten,
▧ Positieve testing ?

○ Quarantaine 10 dagen
○ CLB brengt de contacten in kaart (hoog – of laagrisico)
○ Klas in quarantaine bij meerdere positieve gevallen – positieve

leerkracht
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BESLISBOOM
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Taborschool Lotenhulle … cluster Aalter
▧ Inkanteling Broeders van Liefde

▧ 4 Taborscholen maken deel uit van

Cluster Aalter  = scholengroep OP WEG

▧ 12 SCHOLEN die samen werken

○ 2 secundaire scholen : 
gewoon en buitengewoon

○ 10 basisscholen : 
HAKUM + TABOR  = OP WEG

▧ 3 mini directieteams in basis

○ samenwerking pedagogisch-didactisch 
Lotenhulle met Nevele – Merendree - Hansbeke
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Inkanteling Broeders van liefde …

▧ Jaarthema “Mag het een beetje meer zijn?”
▧ Schoolwebsite https://taborlotenhulle.op-weg.be/
▧ Leerlingenagenda in de lagere school
▧ OSO-traject met de 4 TABORscholen
▧ Smartschool

○ Leerlingvolgsysteem
○ Rapport verkennen
○ Communicatie vanaf 2022
(schoolrekeningen – berichten)
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https://taborlotenhulle.op-weg.be/




OSO-TRAJECT !
MEERJARENTRAJECT  

ONDERWIJS SLIM ORGANISEREN! 
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WAT DOEN WE?
WAAROM DOEN WE DE DINGEN DIE WE DOEN?
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DENKEN EN DOEN …

NADENKEN OVER
BEHOUDEN
BIJSTUREN
VERANDEREN?
WAARDEREN EN BORGEN
CULTUUR & STRUCTUUR
…
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SAMEN SCHOOL MAKEN
Vragen? Zorgen?

Stel ze liefst persoonlijk aan de leerkracht ...
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Kom gerust langs na afspraak !
Je kan me bereiken 

op 0493/70.38.77 of via

stefanie.vandenbussche@op-weg.be

Graag aanspreking met “mevrouw Stefanie” in het bijzijn van 
ouders, kinderen, externen, ... 
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