
Welkom! 
INFORMATIE VOOR OUDERS - DE MEIDOORN

SCHOOLJAAR 2021-2022



Inleiding

Beste ouders, 

We zijn blij om u vandaag te kunnen en mogen verwelkomen op de school, in de 
klas!

We nemen u mee doorheen een aantal zaken betreffende de school, de klas en de 
nog geldende coronamaatregelen.

U krijgt deze presentatie begin september ook nog doorgestuurd
Zo kan u er achteraf nog eens doorbladeren.
Onze infobrochure en schoolreglement geven nog heel wat uitgebreider  en 
gedetailleerde, aanvullende informatie, 

Neem zeker even de tijd om ook deze documenten eens door te nemen. Verder in 
de presentatie zal u informatie vinden over bij wie en wanneer u met uw vragen 
terechtkunt.

We wensen uw kind(eren) alvast een fantastische start in het nieuwe schooljaar en 
kijken uit naar een fijne samenwerking.

Catherine Vermeire, directeur De Meidoorn
Het hele Meidoornteam

Inhoud van deze presentatie

Inleiding

deel 1: algemene info en
schoolinformatie

Deel 2: informatie van de leerkracht
van uw kind

Deel 3: corona-maatregelen
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Deel 1 
ALGEMENE INFORMATIE

SCHOOLORGANISATIE



Contactgegevens

Directie:

catherine.vermeire@coltd.be (pedagogisch kleuterschool)

barbara.teirlynck@coltd.be (pedagogisch lagere school)

Zorgcoördinatoren:

cathy.delille@coltd.be (kleuterschool)

inge.vanbeveren@coltd.be (lagere school)

Onthaal en secretariaat

secretariaat.demeidoorn@coltd.be

info.demeidoorn@coltd.be

Leerkrachten: steeds via mail te bereiken

voornaam.naam@coltd.be

Telefonisch zijn we te bereiken op 09/341.82.36, van 8.00 tot 16.30
Steeds welkom, enkel op afspraak, tenzij in crisissituaties.

Zuidmoerstraat 125
9900 Eeklo
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Begin en einde 
van de lessen
Wat is niet gewijzigd?
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8.30 - 12.05 8.30 - 12.05 8.30 - 12.05 8.30 - 12.05 8.30 - 12.05

13.25 – 15.20 13.25 – 15.20 13.25 – 15.20 13.25 – 15.20

Begin- en einduren zijn ongewijzigd.
Om 8.30 stipt sluiten we de poorten.

Ben je te laat? Dan kan uitzonderlijk gebeuren.
In dat geval moet je je aanmelden aan het secretariaat. 
Je kan aanbellen aan onze poort aan het bureel van de directie of aan de 
buitendeur van onze hoofdingang (gebouw lagere school)

Zet je kind niet over de poort, want de buitendeuren zijn bij de start van de 
lessen elektronisch op slot!

Je kan NIET naar de klas gaan met je kind (corona-maatregel – zie verder)
Ook om je kind tijdens de lessen op te halen, meld je je steeds aan.



Begin en einde 
van de lessen

Wat is anders?
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1. We behouden de “zachte landing”
De kinderen spelen om 8.15 niet meer op de speelplaats als ze op 
school komen, maar gaan meteen naar de klas. 

1. Ouders komen niet op de speelplaats en in het schoolgebouw   
(corona-maatregel).
We brengen de kinderen tot bij u.
- Kleuters: afhalen gebeurt zoals in juni, dus via het parcours dat 
vertrekt aan de kleuterpoort. (zie deel 3 corona-maatregelen)
- Lagere school: alle kinderen verlaten de school via de speelplaats van 
de lagere school.



Brengen van de 
kleuters
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KLEUTERS

• De kleuters komen op school aan tussen 8.15u en 8.30u.
• Alle kleuters komen binnen langs de kleuterpoort (groen hek)

De kleuters kunnen tot aan de kleuterpoort worden gebracht, vanaf daar 
stappen ze zelfstandig naar de klas of onder begeleiding van 
een leerkracht.

• Let op!
Ouders dragen een mondmasker van zodra ze op het schooldomein komen, 
dus ook aan de kleuterpoort.



Mobiliteit op het schooldomein:toegang
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Te voet...
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Met de fiets...

10/09/2021 DE MEIDOORN 10



Met de wagen... 
Aan de Dullaert
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Elke ochtend van 
8.15 tot 8.30



Maaltijden
Broodmaaltijden
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Kleuters:

- Jongste kleuters eten hun meegebrachte lunchpakket in de polyvalente zaal
- Oudste kleuters eten hun meegebrachte lunchpakket in de broodrefter

Alle kleuters zitten in klasbubbel en hebben een vaste plaats.

Opgelet: een kleuter brengt alles mee, dus ook drinken. 
Voorzie dus ook een flesje water voor bij het middagmaal, want het andere 
flesje staat in de klas.

We kunnen steeds helpende handen gebruiken tijdens de middagpauze.
Hiervoor doen we nu al een beroep op vrijwilligers.
Wil je ons ook komen meehelpen? Laat je horen! 09/341.82.36 of via mail.
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding en je bent verzekerd.

Gelieve uw kind zo vaak mogelijk naar huis te laten komen over de middag.  
Dit is voor de kinderen even een rustmomentje uit de drukte.



Maaltijden
Warme maaltijden
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Kleuters
Lagere school

Er worden vanaf 1 september terug warme maaltijden aangeboden.
Organisatorisch is het niet mogelijk om de kinderen hier in klasbubbels te laten 
eten.
Bij wijziging van de richtlijnen – als warme maaltijden verplicht in de klasbubbel 
moeten genuttigd worden – bieden we geen warme maaltijden meer aan.

Kleuters die nog een luier dragen kunnen niet warm eten. Er is daar geen 
mogelijkheid om de kls te verversen.

Gelieve uw kind zo vaak mogelijk naar huis te laten komen over de middag,.
Dit is voor de kinderen even een rustmomentje uit de drukte. 



Kleuters afhalen
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KINDEREN  AFHALEN

• Kinderen worden opgehaald aan de kleuterpoort.

• De leerkracht zal samen met haar klasgroep achter de nadars staan. Als 
alle juffen er zijn, wordt de poort geopend. Dan kan u uw kleuters afhalen 
en de route naar buiten volgen langs de andere poort.

• Ouders dragen steeds een mondmasker als ze op het schooldomein 
komen!



Het schoolreglement

Belangrijkste wijzigingen
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U vindt ons schoolreglement online op onze website vanaf 1 september.

Wenst u een papieren versie?
Dat kan u aanvragen via de klastitularis.

De ondertekende akkoordverklaring ontvangen we graag ten laatste 6 september.

Belangrijkste wijzigingen:
- de school is verplicht om bij schoolverandering aan de nieuwe school door te 
geven als er een verslag of gemotiveerd verslag is voor de betreffende leerling. 
Een kopie moet  bezorgd worden aan de nieuwe school.

- een verwijzing naar gebruik sociale media ivm respect voor privacy-regelgeving en 
opgestelde gedragsregels vanuit de school



De infobrochure

In onze infobrochure vindt u heel wat praktische informatie over de 
schoolwerking en onze organisatie.

Ook de bijdrageregeling kan u daar in vinden, net als de 
schoolkalender.

De infobrochure vormt één geheel met het schoolreglement.

U vindt de infobrochure  ook op de website
Wenst u een papieren versie?
Dat kan u aanvragen via de klastitularis.
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Schoolorganisatie 
kleuterschool

We werken met niveaugroepen: jongste kleuters (peuters en 3-jarigen) 
en oudste kleuters (4- en 5- jarigen)

We hebben 4 klassen van de jongste kleuters en 6 klassen van de oudste 
kleuters.

We hebben ook één onthaalklas, waar nieuwe peuters/kleuters de kans 
krijgen om in klein groep te wennen aan schoolse vaardigheden en 
zindelijkheid.

We hebben heel wat zorgleerkrachten die kleuters helpen met specifieke 
noden. Dit kan in de klas of met een klein groepje in het zorglokaal. (juf 
Mieke, Juf Kathleen, Juf Greta, juf Vivianne en juf Marijke)

De brugfiguur van de kleuterschool (Juf Vivianne) legt contacten met de 
ouders, in samenwerking met Kirsten van WC De Kring

Alle kleuters krijgen 2 uur sport/week (meester Cédric)+ kleuters met 
extra nood aan motoriek kunnen een extra aanbod krijgen (zorg: juf 
Annelien)

Er wordt heel veel ingezet op de ontwikkeling van de nederlandse taal. 
Juf Mieke dompelt de kleuters op een speelse manier onder in de 
ontwikkeling van taal.

Juf Jo zal outdoor learning activiteiten  en yoga aan de kleuters geven, 
samen met de klasleerkracht.

10/09/2021 DE MEIDOORN 17



Onze prioriteit:

Onze speelplaats
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We spelen in 2 verschillende speeltijden, 
zo hebben de kleuters meer plaats om te spelen en te ontwikkelen.

We hebben een speelplaats voor de jongste kleuters.

We hebben een speelplaats voor de oudste kleuters



Onze prioriteit:

Onze speelplaats
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We hebben ook een zone waar de jongste en oudste kleuters samen mogen spelen
(grijze zone)

Gelieve kledij te voorzien die eens mag vuil worden aub, zodat uw kind écht kan spelen!

Er staat nog heel wat op de planning om te veranderen aan de speelplaats…

Heb jij groene vingers of help je graag mee met onze ”handen-uit-de-mouwen-
” werkgroep?
Geef dan zeker je gegevens door bij de bevraging die later dit schooljaar komt!



Onze prioriteit
Outdoor Learning
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We willen dat de kleuters ook buiten op een speelse manier heel wat bijleren.
Daarom zal de leidster regelmatig buiten gaan met de kleuters om in de 
natuur heel wat bij te leren.



En ook nog dit 
schooljaar...
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De kleuters zullen dit jaar kennismaken met 
ipads in de kleuterklas.

We willen inzetten op de executieve 
functies bij kleuters.
Executieve functies zijn functies in je brein 
die het mogelijk maken om je gedrag en je 
leren te sturen. Het gaat bijvoorbeeld over 
het vermogen om te organiseren, je te 
kunnen concentreren of om je gevoelens 
en gedrag te reguleren. 



Deel 2 
INFORMATIE VAN DE LEERKRACHT VAN JE KIND

KLASINFO



De 
paddenstoelenklas

Welkom in de paddenstoelenklas bij juf Kim
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Peuter -en 
1ste kleuterklas

Klas: we starten met 16 kinderen
In de loop van het schooljaar komen er peuters bij.

Juf Kim is de klasjuf van de paddenstoelenklas. Zij werkt 3/4de dit 
schooljaar. Dit wil zeggen dat zij één dag per week een dagje vrij heeft. Op 
donderdag is juf Kim thuis en zal juf Priya voor de klas staan. 

Voor de kinderen wordt dit zichtbaar gemaakt aan de hand van een foto
van juf Kim en een foto van juf Priya. 

De peuters zijn de kabouters 

De 1ste kleuters zijn de 
paddenstoelen
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Van groot belang 
in onze klas:
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Goed welbevinden en plezier beleven

Veel experimenteren en betrokken zijn

Zelfredzaamheid en initiatief

Tot rust komen



Dagverloop

Voormiddag

Voormiddag: 8u15 tot 12u05

Zachte landing tussen 8u15 en 8u30 ->  Individuele aandacht voor elk kind!

- Jassen uitdoen en schooltassen leegmaken

- Toiletbezoek en handen wassen

- Vrij spelen in de klas

Klassikaal onthaal

- Klasbaasje kiezen (foto klasboek)

- Jules wakker maken (foto van Jules in bed)

- Kalenders: (aanwezigheidskalender, weekkalender, weerkalender, daglijn,…)

Fruit- en drankmoment

Toiletbezoek en handen wassen

Speeltijd

Toiletbezoek en handen wassen

Spelen in de hoekjes van de klas, zelfstandig of samen met de juf binnen een thema

Opruimen, jassen aan en klaarmaken voor het middagmaal

Kinderen die naar huis gaan, kunnen afgehaald worden op de speelplaats om 12u05
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Dagverloop

Namiddag

Namiddag: 13u10 tot 15u20

Speeltijd

Jassen uit

Toiletbezoek en handen wassen

Klassikaal onthaal

Kalenders: aanwezigheidskalender, daglijn, …

Spelen in de hoekjes van de klas, zelfstandig of samen met de juf binnen een thema

Opruimen

Afsluiten van de dag, Jules in bed stoppen, jassen aan en klaarmaken om naar huis te 
gaan

De kinderen kunnen opnieuw afgehaald worden op de speelplaats om 15u20

(Vergeet uw mondmasker niet!)
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Beweging in de 
kleuterschool

Bewegen is voor een peuter en een kleuter natuurlijk en noodzakelijk.
We geven aan jouw kind op school tal van verschillende bewegingskansen.
Daarom bouwen wij op school volgende activiteiten uit:

Wekelijks: 2x 50’ bewegingsmomenten met meester Cédric

+ speelhoeken op speelplaats, speeltuin, zandbak en fietsen. 
(Dit wordt in beurtsysteem gedaan.)

Dagelijks: dans- en bewegingsmomenten in de klas 

Tijdens de speeltijd bieden wij heel wat bewegingsmateriaal aan o.a. ballen, buggy’s, 
fietsen, steps, ….

Omdat dit alles goed zou verlopen, willen wij vragen uw peuter en kleuter 
gemakkelijke kledij aan te doen tijdens de lessen bewegingsopvoeding.
Geen gummi laarzen, geen crocs, geen slippers!
Rokjes en kleedjes zijn heel mooi maar voor in de bewegingsles kan dit heel 
hinderlijk zijn.
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Een kijkje in de 
klas…

In mijn klas zijn er verschillende hoekjes waarin de kinderen een uitgebreid aanbod krijgen. 
Tijdens een thema worden verschillende hoeken verrijkt met thematisch materiaal.

De kinderen kunnen zelfstandig of samen met de juf aan de slag in deze hoeken. 
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30

Een kijkje in de 
klas…



Godsdienst
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- We zijn een katholieke school, dus er wordt godsdienst gegeven aan 
uw kindje.

- De kleuters mogen ook steeds iets meebrengen uit de tuin (bv.: 
bloemen, bloesemtakken,…) om in het godsdiensthoekje te plaatsen. 

- Als er binnen het gezin of in de familie iets gebeurt of gebeurd is (leuk 
of verdrietig), mag u het altijd laten weten. Dan kan ik het aan bod 
laten komen tijdens ons godsdienstmoment.



Het toilet

Er zijn twee toiletten voorzien. 
Deze worden gedeeld met de kindjes uit de klas van juf Kim en juf Vanity.

De peuters en kleuters mogen op elk moment van de dag naar het toilet.

We werken hier aan hun zelfstandigheid.

Het is dus een grote steun voor je peuter/kleuter als hij/zij gemakkelijke kledij aan 
heeft zodat de zelfstandigheidstraining gestimuleerd wordt.

Gelieve uw peuter/kleuter GEEN body/bretellen/jumpsuit aan te doen. Dit is niet 
handig om naar het toilet te gaan.

Als uw peuter nog niet zindelijk is, graag voldoende luiers meegeven. 

Ik zal mondeling communiceren of via het zoef- mapje wanneer de voorraad weer 
aangevuld moet worden. 

In de klas zijn luierbroekjes vaak niet handig. Het vraagt bovendien veel tijd om alle 
kleren eerst uit te doen en dan weer aan. 

Graag pampers met kleefstrips zoals op de foto. 

10/09/2021 DE MEIDOORN 32



Kindje van de dag
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- Iedere ochtend wordt er een symbooltje getrokken. 
Die peuter/kleuter is dan het kindje van de dag gedurende de 
hele dag.

- Het kindje van de dag staat die dag centraal. 
Hij/zij vertelt wat er in het klasboek staat, 
hij/zij mag als eerste in de rij staan, 
hij/zij mag voor de klaspop Jules zorgen, 
de juf helpen,…
…



Jarig zijn
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De verjaardag van uw peuter/kleuter wordt in de klas gevierd op de dag 

zelf. Wanneer hij/zij jarig is in het weekend OF in een vakantie proberen 

we deze te vieren de vrijdag voor het weekend of de maandag na het 

weekend. Dit spreken we samen verder af.

De jarige peuter/kleuter zal die dag het kindje van de dag zijn en staat de hele 
dag in de belangstelling:

Hij/zij krijgt een kroon, een ballon en een cadeautje van de juf en er wordt voor 
hem/haar gezongen en gedanst. 
De kroon en het klascadeautje mag uw kleuter uiteraard houden.

Ik mag trakteren in de klas, maar dit enkel met koekjes, 
individuele cakejes of fruit.

Dit mag niet en zal ook niet worden uitgedeeld!
Spreek op voorhand goed af met de juf of meester, zodat die op de hoogte is van 
wat u zal doen!



Meebrengen
bij de start

Reservekledij:

- In een plastic zak 

- Naamtekenen (geschreven of met stickers)

De zak wordt gebruikt om vuile kledij mee te geven naar huis.
Wanneer er iets te kort is van reservekledij, zal ik dit op tijd laten weten.

Doos zakdoekjes

Pakje vochtige doekjes
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Mijn schooltas

Wat breng ik elke dag mee naar school in mijn schooltas?

Fruitdoosje:

- Fruit geschild en in stukjes gesneden (GEEN koek, GEEN snoep)

- SYMBOOLTJE OP FRUITDOOS KLEVEN!!

Waterfles:

- SYMBOOLTJE OP WATERFLES KLEVEN!!

Zoefmap:  

- Wordt enkel meegegeven bij briefwisseling

- Briefjes er altijd uit halen ( = gelezen )
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Mijn fluohesje

10/09/2021 DE MEIDOORN 37

- Nieuwe kindjes krijgen een nieuw fluohesje. 

- Het eerste fluohesje is gratis. 

- Bij verlies vragen we een kleine vergoeding voor een nieuw 
fluohesje. 

- Wij zouden het op prijs stellen mocht uw peuter/kleuter 
dit hesje elke dag dragen bij het naar school brengen, dit voor de 
veiligheid en zichtbaarheid van uw kind!



Mijn knutseltas
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- Voor elke peuter/ kleuter wordt er een knutseltas voorzien. 

- Deze wordt meegegeven wanneer er een thema is afgewerkt.

- Gelieve deze tas de dag nadien terug mee te geven en er goed 
zorg voor te dragen!!

- Er is één exemplaar per kind en zo kan de knutseltas een 
volledig schooljaar gebruikt worden.

- Bij het knutselen in de peuter -en eerste kleuterklas ligt de 
focus op het experimenteren.  De kinderen leren omgaan met 
verf, lijm, papier en zoveel andere beeldende materialen. We 
werken bij de jongste kinderen grootmotorisch om hen de 
nodige bewegingsvrijheid te geven. Zo worden ze ook telkens 
soepeler in hun handelingen/bewegingen en dit komt later 
goed van pas voor hun fijne motoriek. Elk knutselwerk van uw 
kindje is een kunstwerkje en een stap in zijn/haar ontwikkeling. 



De facebookgroep 
van de 

paddenstoelenklas 

We beleven heel veel leuke avonturen in onze klas en deze wil ik graag met u kunnen 
delen!

Ik probeer daarom heel wat FOTO’s & FILMPJES te maken die ik graag op een nieuwe 
FACEBOOKGROEP zal plaatsen zodat u deze daar kunnen bekijken. Deze wordt 
binnenkort nog meegedeeld en meegegeven in het zoefmapje.

Deze groep is GEHEIM. De groep is enkel toegankelijk voor de ouders van de kindjes 
uit de klas.

Door de privacywet heb ik echter uw toestemming nodig om foto’s en filmpjes van uw 
peuter/kleuter op deze groep te plaatsen.

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar, zal u in het zoefmapje een brief krijgen om 
uw toestemming te geven. 
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Tot binnenkort!

Laten we er samen een mooi schooljaar van maken!
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Deel 3 
CORONA-MAATREGELEN OP DE SCHOOL 

CODE GEEL
!!VOLGENS RICHTLIJNEN GEKEND OP 28/08/2020!!
!!WIJZIGINGEN STEEDS MOGELIJK!!



Coronamaatregelen

Algemeen: 
in en rond de 

school
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- Mondmaskerplicht voor ouders
(vanaf betreden schooldomein COLTD, dus ook buiten domein van De Meidoorn)

- Aandacht voor handhygiëne

- We beperken de toegang van volwassenen in ons schoolgebouw.
U kan niet zelf tot de klas gaan, in geen enkel geval. 
Wenst u de leerkracht te spreken, dan maakt u steeds een afspraak.
Aanmelden kan aan het secretariaat

- Wordt u op school verwacht na afspraak, of kan u niet telefonisch geholpen worden 
en komt u graag langs? 
Dat kan uiteraard. Bij aanmelding aan het secretariaat moet u zich registreren. We 
noteren uw naam, de reden van uw bezoek en met wie u een afspraak heeft. Deze 
gegevens worden na 14 dagen vernietigd.

- Komt u uw kind afhalen op de afhaalplaatsen? Respecteer de in de samenleving 
geldende maatregelen, zowel op de straat als op het schooldomein. Draag een 
mondmasker en hou afstand. 



Coronamaatregelen
Uw kind wordt ziek op 

school. Wat Dan?

10/09/2021 DE MEIDOORN 43

UW KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL. WAT DAN?

De leerling wordt 
opgevangen in een 

afzonderlijke 
ruimte.(ruimte naast 

bureau directie)

We verwittigen 
onmiddellijk de ouders 
en vragen u uw kind te 

komen ophalen.

We ontsmetten het 
lokaal en het materiaal 
waarmee de leerling in 

aanraking kwam.

Het is belangrijk dat 
zieke kinderen niet naar 

school worden 
gestuurd!



Coronamaatregelen

Verkouden?
Een hoogrisicocontact?
Besmet met covid19?
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EEN LEERLING MET EEN KRIEBEL IN DE KEEL, HOESTJE, NEUSLOOP,...

Bij vermoeden dat uw kind ziek is, zullen we u steeds opbellen.

Gelieve ervoor te zorgen dat er steeds een actueel 
telefoonnummer gekend is op de school, zodat we u of een 
familielid/kennis kunnen bereiken bij vermoeden van ziekte.

Is uw kind besmet met covid19 of had het een 
hoogrisicocontact?
De regels rond quarantaine en contacttracing blijven dezelfde 
als vorig schooljaar.
Verwittig dus steeds de school, zodat ook wij het nodige 
kunnen doen én kunnen afstemmen met u hoe uw kind 
onderwijs kan krijgen...



Coronamaatregelen
Ouders op school?
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OUDERS OP SCHOOL?

•Zeker welkom maar steeds na afspraak, mét mondmasker en 
altijd respect voor social distancing.

• Ouders willen leerkracht/directie spreken?

•Stuur een mailtje of bel naar de school voor een afspraak 
09/341 82 36 of directie@demeidoorn.be

•Blijf je graag op de hoogte? Volg dan onze Facebookpagina of 
neem een kijkje op onze website www.demeidoorn.be.

mailto:directie@demeidoorn.be
http://www.demeidoorn.be/


Aan iedereen een 
fijne start!
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