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Zeveren, 28 juni 2019 
 

Betreft : organisatie schooljaar 2019-2020 
 

Beste ouders, 
 

Graag brengen we jullie op de hoogte van de organisatie voor het komende 
schooljaar, zowel voor wat de kleuterschool als de lagere afdeling betreft. 

Graag willen we er aan toevoegen dat deze schoolorganisatie niet vatbaar is voor 

individuele aanvragen tot wijziging. 
Uiteraard zullen we deze organisatie moeten herzien indien er zich in de loop van 

de zomervakantie grote verschuivingen voordoen. In dat geval worden de 
betrokken ouders daarvan op de hoogte gebracht. 

 
 

1. De kleuterafdeling 
 
Voor het schooljaar 2019-2020 worden volgende klassen voorzien :  

 
 Peuter – 1ste kleuterklas : 

 Start september : we verwachten op dit moment 1 peuter en 10 kindjes 
in de 1ste kleuterklas. In de loop van het schooljaar komen uiteraard 

nieuwe peuters bij. Op dit moment ziet het aantal inschrijvingen bij de 
peuters er voor volgend schooljaar gunstig uit. 

 Juf Karen Billiet is de klastitularis van de peuter-1ste kleuterklas. Juf 

Karen zal er zeker voor zorgen dat onze allerkleinsten zich vanaf dag 1 
thuis zullen voelen in de kikkerklas en dat eventuele traantjes snel 

zullen worden opgedroogd. 
 Juf Karen zal ook volgend schooljaar beroep kunnen doen op extra 

kinderverzorging. Juf Veerle Haertjens zal hiervoor instaan. 
 

 Tweede – derde kleuterklas :  
 In de 2de-3de  kleuterklas neemt juf An Huysman op 2 september 14 

gemotiveerde kabouters en 10 flinke reuzen onder haar hoede. De 2de-
3de kleuterklas telt heel wat kleuters. Daarom wordt geopteerd om 

zoveel mogelijk de klas op te splitsen. Concreet betekent dit dat juf 
Isabelle Baert op maandag-, dinsdag-, woensdagvoormiddag de 

kabouters voor haar rekening neemt. 
 Op vrijdag zal juf Isabelle de volledige klas van juf An overnemen (juf 

An neemt namelijk een verlofstelsel op). 

 



   

  

 

 

 

                                                              www.zevi.be 

                                                                             Leeuwstraat 12 a  9800 Deinze  

 

Alle kleuters krijgen ook komend schooljaar twee lesuren kleuterturnen per week 
van juf Hilde Van Steenkiste. 

 
 

 

2. De Lagere afdeling 

 
 Eerste en tweede leerjaar :  

 Meester Bert neemt volgend schooljaar een halftijds verlofstelsel op. Dit 

betekent concreet dat de andere halftijdse betrekking zal worden 
ingevuld door juf Eleonora Van Der Beken. We wensen de juf alvast van 

harte welkom. Meester Bert zal de hoofdvakken (taal en rekenen) aan 
het eerste leerjaar geven. Meester Bert zal aanwezig zijn : volle dag 

maandag; dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag. De andere 
momenten zal juf Eleonora de kinderen onderwijzen. De eerste graad 

wordt ook elke voormiddag (met uitzondering van woensdag) 
opgesplitst. Juf Mieke Taghon neemt op deze momenten de kinderen 

van het tweede leerjaar onder haar hoede. 
 15 kinderen staan te trappelen om op 2 september de overstap van de 

3de kleuterklas naar het eerste leerjaar te maken. Meester Bert 
Vanhaesebroeck zal deze sloebers met open armen ontvangen en hen 

alvast de beginselen van lezen, schrijven en rekenen aanbrengen. 
 In het tweede leerjaar verwelkomen we alvast 8 leergierige kinderen. 

We zijn ervan overtuigd dat deze staan te popelen om de maal- en 

deeltafels onder de knie te krijgen… Deze taak neemt juf Mieke alvast 
met graagte op zich. 

 Voor de muzische vakken, godsdienst en WERO zal juf Eleonora instaan. 
 

 Derde en vierde leerjaar :  
 5 kinderen maken de overstap naar het derde leerjaar. In de 

voormiddag zullen de kinderen alles leren over de regeltjes van de 
katten en de apen, rekenen tot duizend, de eerste stappen naar cijferen 

en nog veel meer. 
 In de vierde klas verwelkomen we 9 leerlingen. De eerste aanbreng van 

de kommagetallen zullen bij sommigen misschien enkele 
zweetdruppeltjes op het voorhoofd tekenen… 

 In de namiddag zullen de leerlingen hun horizonten verruimen in de 
Wero-lessen, alsook de creativiteit van het muzische leren ontdekken, 

elk op zijn/haar niveau en volgens zijn/haar talenten. 

 Juf Stefanie Van Oost en juf Hilde Hostens zullen werken in de tweede 
graad in een systeem week/week. 
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 Vijfde en zesde leerjaar :  
 Juf Inge De Booser ziet het alvast zitten om als klastitularis de 12 

leerlingen in het vijfde leerjaar en de 10 leerlingen in het zesde leerjaar 
te onderrichten. 

 Juf Inge weet als geen ander de leerlingen steeds te motiveren, te 
enthousiasmeren en zeker de leerlingen van het zesde leerjaar voor te 

bereiden naar een nieuw stuk van hun leven, nml. het secundair 
onderwijs. 

 Juf Inge krijgt telkens op dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag 

extra ondersteuning voor het opsplitsen van het vijfde en zesde 
leerjaar. 

 Op deze momenten neemt juf Eleonora Van Der Beken de leerlingen 
van het vijfde leerjaar onder haar hoede. 

 
Meester Carl Turpijn en meester Giovanni Van Braeckel zullen aan de kassen de 

lessen bewegingsopvoeding geven. Er wordt voor elke klas anderhalf uur 
bewegingsopvoeding voorzien per week en tweewekelijks zwemmen op 

donderdagnamiddag. 
 

 
Bovenop deze klasverdeling is er op onze school een zorgcoördinator. Mevrouw 

Dorine Vandermoere is de zorgcoördinator voor de afdelingen Zeveren en Vinkt. 
 

 

Wij wensen jullie alvast een fijne zomervakantie toe. 
 

Graag tot maandag 2 september 2019. 
Op deze dag verwelkomen we met plezier ook de ouders ’s morgens op de 

speelplaats. 
 

Dit kan je alvast noteren in de agenda : Info-avond schooljaar 2019-2020 : 
maandag 9 september 2019 om 19.00u. 

 
Vriendelijke groeten, 

Directie en schoolteam. 
 


