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Onderwerp: regeling – afspraken einde schooljaar 
 
Beste ouder(s) 
 
Hieronder vinden jullie meer informatie omtrent de regeling – afspraken naar het einde van het schooljaar toe. 
Omtrent de proclamatie worden vandaag de laatste knopen doorgehakt. De ouders van L6 ontvangen hierover 
tegen ten laatste maandag 22/06 meer informatie. 
 
Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 
Met vriendelijke groeten 
 
Stanny De Block 
Directeur GO! Basisschool De Bij 
 
 

Financieel – ontvangen facturen 
 
Er is wat verwarring bij sommige ouders naar aanleiding van de verzonden facturen 
door de centrale diensten van onze Scholengroep. Aangezien er geen uitstappen 
meer mochten plaatsvinden werd er besloten voor de maximumfactuur (lager: 90 
euro / kleuter: 45 euro) al de afrekening te maken voor huidig schooljaar. 
Aangezien er een lange periode geen uitstappen geweest zijn, wil dit zeggen dat dit 
voor de meeste ouders een positief resultaat is. Indien de rode strook LEEG is, zal 
u geld teruggestort krijgen op uw rekening. 
 
Belangrijk: wie zijn/haar kind nog naar de voor- en naschoolse opvang stuurt zal begin volgende maand nog een 
factuur ontvangen. Ook wie nog openstaande betalingen heeft zal in de loop van de volgende dagen 
gecontacteerd worden hieromtrent. 
 
 

Dragen van een mondmasker bij het afhalen van je kind(eren) 
 
We stellen vast dat steeds minder ouders een mondmasker dragen bij het betreden 
van het schooldomein. We begrijpen dat de Federale overheid versoepelingen heeft 
aangekondigd en hierdoor bepaalde afspraken vervagen en/of niet meer duidelijk 
zijn. Voor de scholen blijven er echter strengere richtlijnen van kracht waarbij we 
vragen om deze na te leven.  
 
Mogen we vragen aan alle ouders om bij het afhalen van hun kind een mondmasker 
te dragen en de social distancing maximaal te respecteren!  
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22-26 juni 2020 – gerichte oudercontacten kleuterschool 
 
- De leerkrachten van de kleuterschool voeren tijdens deze week hun gerichte oudercontacten uit. Dit kan via 

een live-sessie, telefonisch of fysiek na schooltijd. Er zijn geen algemene oudercontacten om de fysieke 
aanwezigheden van ouders op het schooldomein te beperken. 

- We vragen aan alle ouders om bij fysiek contact op het schooldomein een mondmasker te dragen. 

- De klasleerkracht zal de ouder(s) die hij/zij wenst te spreken uitnodigen. Dit zal in hoofdzaak via smartschool 
zijn maar kan ook telefonisch of via een briefje. 

- Indien u geen bericht ontvangt, wil dit zeggen dat er geen specifieke bezorgdheden zijn die meegedeeld 
moeten worden. Als u toch de leerkracht wenst te spreken dan volstaat het om hem/haar te contacteren 
(via Smartschool, schriftje, secretariaat, …). Er zal dan samen bekeken worden om een afspraak te maken. 

 

Maandag 29 juni 2020 – gerichte oudercontacten lagere school L1-L5 
 
- Algemeen: 

o Is een ‘normale’ schooldag (L5/6 tot 14u50 – Kleuter/L1 tot 15u – L2/3/4 tot 15u10). 

o Doorheen de dag zal er tijd uitgetrokken worden om een klasfoto te nemen met de klasleerkracht(en). 
Deze sturen we nadien digitaal door naar alle ouders via Smartschool. Men hoeft hiervoor ook niets te 
betalen. Dit is ter herinnering voor ouders, leerlingen en leerkrachten.  

 

- Gericht oudercontacten lagere school (L1-L5): 

o De leerkrachten van de lagere school voeren op maandag 29 juni 2020 hun gerichte oudercontacten 
uit. Dit kan via een live-sessie, telefonisch of fysiek na schooltijd. Er zijn geen algemene oudercontacten 
om de fysieke aanwezigheden van ouders op het schooldomein te beperken. 

o We vragen aan alle ouders om bij fysiek contact op schooldomein een mondmasker te dragen. 

o De klasleerkracht zal met de ouder(s) die hij/zij wenst te spreken een afspraak maken in de week van 
22-26 juni 2020. Dit zal in hoofdzaak via smartschool zijn maar kan ook telefonisch of via een briefje. 

o Indien u geen bericht ontvangt, wil dit zeggen dat er geen specifieke bezorgdheden zijn die meegedeeld 
moeten worden. Als u toch de leerkracht wenst te spreken dan volstaat het om hem/haar te contacteren 
(via Smartschool, klasagenda, secretariaat, …). Er zal dan samen bekeken worden om een afspraak te 
maken. 

o Enige uitzondering – klas L4A: door een samenloop van omstandigheden is er voor deze klas sinds 
januari nog geen optimaal oudercontact geweest. Juf Katrien zal afzonderlijk met de ouders van deze 
klas communiceren en de mogelijkheid aanbieden tot een algemeen oudercontact.  

 
- Inzage moment toetsen L6: 

Het 6de leerjaar organiseert altijd een inzagemoment voor ouders om o.a. de toetsen in te kijken. Omdat dit ook 
met de nodige richtlijnen dient te gebeuren zullen zij op ma 29/06 op afspraak werken. Specifieke communicatie 
ontvangt u ook via de klasleerkrachten. 
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Dinsdag 30 juni 2020 – laatste schooldag 
 

- De schooldag duurt voor alle leerlingen tot het oorspronkelijke uur (L5/6 tot 14u50 – 
Kleuter/L1 tot 15u – L2/3/4 tot 15u10). De vooropvang (vanaf 7u) en naopvang (tot 17u30) 
blijft gegarandeerd. 

- Er zal les gegeven worden tot de middag. In de namiddag zal de klas het schooljaar fijn 
afsluiten met zijn/haar juf/meester. 

- Tijdens de middagspeeltijd zullen alle kinderen namens de school en het oudercomité ‘De 
Bij’ getrakteerd worden op een ijsje dat in hun bubbel opgegeten wordt. 

- Tussen 15u en 17u kunnen ouders vrijblijvend nog eens langskomen om bv. afscheid te nemen, een attentie 
te overhandigen, …. . Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Er wordt ook hier gevraagd een 
mondmasker te dragen en de social distancing te bewaren. 

 
 

Zomerschool gemeente Liedekerke 

 
- Liedekerke organiseert opnieuw zomerschool en dit van 27/7 tot 7/8 (2 weken). 

- Meer info: https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-recreatie/zomerschool.  

- De focus ligt op taal en vooral op schrijf-, lees- en spreekoefeningen in het 
Nederlands. 

- Uitbreiding dit schooljaar (eenmalig door de corona-maatregelen)!:  
o Dit jaar zijn ook kleuters welkom (ze dienen na de zomer te starten in 

K2). Zindelijkheid is wel een must. 
o Ook kinderen die thuis Nederlandstalig zijn, maar door de corona-

maatregelen schoolachterstand hebben opgelopen, zijn welkom. 
 

- De klasleerkracht zal nagaan in welke mate deze schoolse achterstand volgend schooljaar een probleem kan 
vormen en/of waar de zomerschool een extra aanvulling kan bieden inzake taalstimulering. 

- Indien uw kind hiervoor in aanmerking zou komen dan zal de klasleerkracht dit met de ouders bespreken en 
een doorverwijsformulier overhandigen. Enkel met dit formulier kan je gebruik maken van dit aanbod. 
Ouders melden zich met dit formulier aan in het Vrijetijdshuis (Bibliotheek) waar ze verder geholpen worden. 

 
 
 

https://www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-recreatie/zomerschool

