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Voor de leerlingen van de lagere afdeling:
Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van dit schooljaar,
tenzij u uw keuze wijzigt. 
Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst te wijzigen moet
dit voor 30 juni 2022 doorgegeven worden. 
Hoe gaat u te werk?
Als ouder of voogd vraagt u een nieuw keuzeformulier aan in het secretariaat en bezorgt
het vóór 30 juni 2022 aan ons terug. 
Deze keuze geldt vanaf 01/09/'22 en kan niet meer gewijzigd in het schooljaar 2022 – 2023.

Keuze levensbeschouwing

Vakantieaanbod 
Het einde van het schooljaar komt er weer vlug aan en dus ook de bestelling van de
vakantieboeken. Via spelletjes en oefeningen kan uw kind de leerstof van het voorbije
schooljaar op een leuke en speelse manier onderhouden.
De bestelling van de boeken gebeurt niet via de school, maar rechtstreeks via de
uitgeverij. Wij hebben voor jullie een aantal interessante sites opgezocht. 
Via Averbode kunt u voor kinderen vanaf 1e kleuter tot en met 6e leerjaar de oefen, leer-
en spelboeken bestellen voor de prijs van 7,95€.

Via de uitgeverij Vakantieblaadjes kunt u de gekende boekjes bestellen voor de prijs van
8,50€. Bij de boekjes van het 2e kleuter krijgt u gratis beloningstickers. Sommige
oefeningen 3e kleuter tot 6e leerjaar zijn als leuke computerspelletjes gratis te
downloaden.

Via Zomerbingel kunt u de vakantiekalender bestellen voor een bedrag van 8€.
Een handige scheurkalender van 62 kleurrijke pagina’s voor elk leerjaar van de lagere
school en de oudste kleuters. 
Daarnaast heeft men ook de zomerbingel-app voor de kostprijs van 12€.
Een toffe app voor smartphones, iPad en Android-tablets vol nieuwe oefeningen in
verschillende motiverende spelvormen. Je kunt het spelbord zowel op een gewone manier
als in een AR-modus (‘augmented reality’) gebruiken.
Voor de app is er geen internetverbinding vereist! De kinderen kunnen altijd en overal
oefenen.

https://www.uitgeverijaverbode.be/
https://www.vakantieblaadjes.be/
https://www.vakantieaanbod.vanin.be/nl/zomerbingel
https://www.vakantieaanbod.vanin.be/nl/zomerbingel


Vanaf 10 juni zullen jullie via smartschool een uitnodiging ontvangen om een tijdstip uit te
kiezen voor het komende oudercontact. Het tijdstip dat je kiest, is het meteen ook het
moment waarop het oudercontact zal doorgaan.
De oudercontacten zullen voor het eerst sinds lange tijd op school kunnen doorgaan.
Mocht u toch liever een digitaal oudercontact voeren met de juf, dan kan u met haar een
tijdstip afspreken in antwoord op het smartschoolberichtje.  

Wanneer? 
KLEUTER en LAGER : oudercontacten op 24, 27 en 28 juni.

Opgepast! Op 21 juni is er de laatste keer studie / huiswerkklas.

Oudercontacten in juni



Vlaamse
Onderwijsinspectie Koning
Albert II-laan 15 
210 BRUSSEL
www.onderwijsinspectie.be 

 Beste ouder 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan onze thematische bevraging over het digitaal onderwijs in Vlaamse
basisscholen en secundaire scholen. Op basis van een korte anonieme vragenlijst willen we de huidige stand van
zaken en de aanwezige ondersteuningsnoden identificeren. 

 
Met behulp van de VOI.CE-app kunt u van 30 mei tot en met 17 juni 2022 uw mening geven over een aantal
stellingen in verband met de manier waarop uw kind computers, tablets en/of chromebooks gebruikt op school en
hoe de school u daarover informeert. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten en gebeurt volledig
vrijwillig en anoniem. 

 
Eerder stelden we u vragen over onze VOI.CE-app en hoe u deze app wenst te gebruiken. Op deze webpagina kunt u
het resultaat van die bevraging bekijken. 

 
Laat u ook uw stem horen? 

Heel erg bedankt en vriendelijke groet vanwege de onderwijsinspectie! 

Vragen naar / e-mail 
voice@onderwijsinspectie.be 

Betreft 
VOI.CE-app: thematische bevraging Digitaal onderwijs 

Telefoonnummer
/ 

Datum 
30-05-2022 

 

1. Zet met één van bovenstaande QR-codes de app op jouw slimme telefoon. Je kan ook de app 
installeren vanuit de app-winkel van het besturingssysteem op jouw telefoon. In beide winkels 

tik je dan VOI.CE in de zoekbalk. 
2. Start na de installatie de VOI.CE-app. 
3. Geef aan wie je bent: je bent ouder, je volgt les of je bent onderwijsprofessional. 

(enkel onderwijsprofessionals kiezen vervolgens de rol die best past bij hun hoofdopdracht) 
4. Kies jouw school: dit kan zowel via de naam van de school als via adresgegevens. 
5. Op het startscherm zie je of er vragen voor je zijn. 
6. Zijn er vragen voor jou? Beantwoord ze en … gedaan! 

Waar vind je de app en hoe gebruik je die? 

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/voice/resultaten
https://www.onderwijsinspectie.be/nl/voice/resultaten
https://www.onderwijsinspectie.be/nl/voice/resultaten

