WAT VERANDERT ER ALLEMAAL IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021 ?
ALGEMEEN
1. Een heel belangrijke wijziging is de aanpassing van de schooluren : vanaf dit schooljaar gelden de
volgende uren :
maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag : van 8.40u tot 11.55 en van 13u tot 15.30u
woensdag : van 8.40 tot 12.10u
In deze regeling kiezen we uitdrukkelijk voor :
- een verlenging van de speeltijden in de voormiddag en namiddag van 15 naar 20 minuten
- een inkorting van de middagpauze, die vooral heel lang duurde voor de kleuters en jongsten van de
lagere school en dit vooral bij regenweer en in de winter
2. Opvang na schooltijd : Het is belangrijk om te weten dat de kortopvang van de Pagadder op school
in Corona-tijd tot 18u is (in plaats van 17.30u)
3. Het schoolreglement : in de nieuwste versie zijn heel weinig wijzigingen en deze zijn vooral van
juridische aard. De lay-out en volgorde van het schoolreglement is wel volledig aangepast. Het gaat
dus over dezelfde tekst, maar niet alles staat op dezelfde plaats. Toch de moeite waard dus om het
nog eens grondig door te nemen. Tegen ten laatste 1 september komt de nieuwe versie online. In de
loop van de eerste week van september krijg je een document voor “akkoord met het
schoolreglement” dat je ingevuld en ondertekend aan de school moet bezorgen. Vanaf dan is de
inschrijving van je kind voor dit schooljaar officieel. Bedankt voor de medewerking !

IN DE KLEUTERSCHOOL
Uiterst belangrijk : er is een belangrijke wijziging wat betreft de leerplicht. Voor 5-jarigen in het
kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. De gedetailleerde
uitleg kan je lezen in de nieuwste versie van het schoolreglement op blz. 16.
Hou hier zeker rekening mee a.u.b. !

IN DE LAGERE SCHOOL
We testen tot aan de kerstvakantie de volgende regeling uit : de kinderen van de lagere school
worden ’s morgens in de klas onthaald vanaf 8.25u. De leerlingen mogen zelf naar de klas gaan als
ze aankomen op school en moeten ten laatste om 08.35u de speelplaats verlaten. Op die manier
kunnen de lessen STIPT om 8.40u starten. Pas om 8.40u aankomen aan de schoolpoort is dus te laat.
Met deze regeling willen we aan de kinderen een warm welkom bieden in de klas en ook de
onderwijstijd optimaal benutten. Wil er dus voor zorgen dat je kind goed op tijd op school is.
In december evalueren we dit en bekijken we of we deze regeling verder verlengen.

ACCOMMODATIE VAN DE SCHOOL
- in september wordt gestart met de dakrenovatie van het gebouw van de lagere school
- in het derde trimester wordt begonnen aan de afbraak van het oude kleuterafdak zodat het nieuwe
en grotere afdak kan geplaatst worden; nadien wordt ook de kleuterspeelplaats aangepakt

“ EEN FIJN SCHOOLJAAR TOEGEWENST !! “

