
 

Maandkalender  

 Maart 2023 

  
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

13 ma 14 ma 15 ma 16 ma 17 ma 18 ma 19 ma 

- Auteurslezing L5A+B: 
Erwin Claes (13u30-15u00) 

- Zwemmen L2B (09u10-
9u50) 
 
- Auteurslezing L3A+B: 
Koen van Biesen (10u30-

12u) 

 

 - Auteurslezing L4A+B: 
Reinhilde Van Driel (10u30-
12u) 

 

- Leerlingenraad 

- Zwemmen L1A (11u10-
11u50) 
 

- Muziektheater K2 & K3 

  

20 ma 21 ma 22 ma 23 ma 24 ma 25 ma 26 ma 

- Wenmoment K0 – 
instapklas (nieuwe 

leerlingen) 

- Zwemmen L2A (09u10-
9u50) 

Pedagogische studiedag = 
vrije dag voor 

de leerlingen 

- Auteurslezing L6A+B: Jef 
Aerts (10u30-12u) 

- Zwemmen L1B (11u10-
11u50) 

  

27 ma 28 ma 29 ma 30 ma 31 ma 1 apr 2 apr 

 - Zwemmen L2B (09u10-
9u50) 

- Groendag@DeBij 
(namiddag) 

 - De paashaas komt langs!   

3 apr 4 apr 5 apr 6 apr 7 apr 8 apr 9 apr 

Paasvakantie 

 

 

Paasvakantie 

 

 

Paasvakantie 

 

 

Paasvakantie 

 

 

Paasvakantie 

 

 

  

10 apr 11 apr 12 apr  13 apr 14 apr 15 apr 16 apr 

Paasvakantie 

 

 

Paasvakantie 

 

 

Paasvakantie 

 

 

Paasvakantie 

 

 

Paasvakantie 

 

 

  

De activiteiten die je hierboven ziet zijn degene die gepland staan. Het is altijd mogelijk dat er nog een bijkomende activiteit gepland wordt (bv. bib-bezoek).  
Deze zal door de klasleerkracht gecommuniceerd worden. 

 



 

 
 

GO! Basisschool De Bij 
Kleemputtenstraat 16 

1770 Liedekerke 
tel. 053/46.33.00 

info@debij.be 

 

 

Proefperiode nieuw huiswerkbeleid 
Er werd bewust even gewacht en verscheidene ouders hebben het al 
gemerkt. Sinds vorige week tot en met de paasvakantie loopt er in 
onze lagere school een proefperiode met een nieuw huiswerkbeleid. 

 

Dit huiswerkbeleid is tot stand gekomen tijdens verschillende 
vergaderingen waarbij onder andere rekening werd gehouden met visieteksten, verwachtingen vanuit het secundair 
onderwijs, welbevinden, eigen inzichten, zinvol en soorten huiswerk, frequentie, de eindtermen, … . 

 

We zijn van mening dat huiswerk (taken en toetsen) efficiënt en gericht moet gegeven worden. Geen taken maken om 
iets te maken maar met een focus op ‘automatisatie’, ‘leren plannen’, ‘leren leren’, ‘leren van leerhoeveelheden’, … .  
Er moet dus een positief effect zijn op het leren van de kinderen. 

 

De bedoeling de komende periode is een deel van dit nieuw beleid te testen en vervolgens bij te sturen.  
We testen op dit moment de graduele opbouw. Tussendoor meten we ook (door bv. observatie, toetsresultaten, …) 
welke invloed het nieuw huiswerkbeleid heeft op de kinderen. 
 
Vanaf het schooljaar 2023-2024 gaat het nieuwe huiswerkbeleid volledige in voege. 

 

Wie wil kan alle afspraken nalezen via de volgende link: https://debij.be/proefperiode-vernieuwd-huiswerkbeleid/. 
Opgelet! Bepaalde afspraken uit deze fiche worden momenteel nog niet toegepast. 

 

Indien u vragen heeft, laat dan zeker iets weten en/of spreek de klasleerkracht aan. 

 

Melden van afwezigheden 
We merken vaak dat sommige ouders al vanaf 7u proberen te bellen naar het schoolsecretariaat.  
Het secretariaat is pas officieel bemand vanaf 8u. 
 
Je kan de afwezigheid van je kind(eren) laten weten via één van de onderstaande mogelijkheden: 
1) Via een bericht op het online platform Smartschool naar de klasleerkracht. Zij registeren zelf de aan- en afwezigheden 

in een systeem. 
2) Telefonisch via het nummer 053/46.33.00. Het secretariaat stuurt de afwezigheid nadien door naar de juf. 
3) Op het e-mailadres van de school: info@debij.be. 

 

Niet vergeten! Is je kind afwezig? Zorg dan voor een schriftelijke verantwoording als uw kind terug naar school gaat en 
dien dit zo snel mogelijk in 

 Meer info: https://debij.be/schoolwerking/vakantie-ziekte-en-afwezigheid/. 

 

 

Maart 
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