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Een school waar het “ kind zijn ”

de basisschool Omer Wattez

nog kan,
waar elk kind aan zijn trekken
komt,

www.omerwattez.be

bs.schorisse@g o.be-
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Beste ouders,

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar mag uw kleuter voor de eerste keer naar de

kleuterschool.  Ook e kleuters van de derde kleuterklasd nemen een grote

stap, namelijk de aanvang van het lager onderwijs ! Of misschien verandert

uw kind wel van school?

Omdat uw kind tot één van deze groepen behoort, hebben wij een foldertje

samengesteld voor ouders en kinderen.  Deze folder is ook een stevige leidraad

voor ouders van nieuwe kinderen.

U vindt hierin heel wat informatie over de school.

Indien u nog vragen hebt, dan zullen we ze graag beantwoorden.  U kunt ook

steeds een bezoekje brengen .   U kan mij steeds bereiken op:aan onze school

055/45.57.88 (school) - 0494/38.22.06 (GSM)

Referenties nodig ? Vraag gerust na bij één van de ouders van onze kinderen

of nog beter ... vraag het aan de kinderen zelf !

In naam van het hele schoolteam hoop ik uw kind te mogen verwelkomen op

onze school.  Wij verzekeren u kwaliteitsvol onderwijs in een open, familiale

sfeer.

De directeur,

Stan De Wolf

www.omerwattez.be

En heel belangrijk !  Kwantiteit interesseert ons niet, wij kiezen voor klassen

met een haalbaar aantal leerlingen.



25 belangrijke waarden

www.omerwattez.be



Huidige schoolsituatie

Directie : Dhr. Stan De Wolf

Onderwijzend personeel  :

erklas :Peut Juf Elisabeth Aelvoet / Juf Joke Ceulemans

Eerste kleuterklas : Juf Sinita VandenabeeleMaaike Vanden Hautte / juf

Kinderverzorgster : Adeline BuyssensMevr.

Tweede kleuterklas : Mevr. Sofie Vanden Bossche Sinita Vandenabeele/ juf

Derde kleuterklas : Mevr. Ann Vandevelde / juf Sinita Vandenabeele

Eerste leerjaar : Juf Davine Torremans

Tweede leerjaar : Juf Lien Baetens

Derde leerjaar : Mevr. Kim De Zitter

Vierde leerjaar : Juf / juf SSeverine Rigolle inita Vandenabeele

Vijfde leerjaar : Dhr. Lenny Van Lancker

Zesde leerjaar : Dhr. Wim De Greeve

Leerkracht Godsdienst : Juf Liesbeth Vanderstraeten

Leerkracht Zedenleer : Dhr. Simon Staelens

Zorgcoördinator : Juf Lincy Van Haezevelde

Leerkracht LO (kleuter én lager) : Juf Fien Naessens

Secretariaat : Mevr. Carine Nys en Mevr. Anja Moerman

ICT-coördinator : Dhr. Jan De Pelsemaeker

www.omerwattez.be



Onze kleuterafdeling

Uw kinderen worden toegelaten vanaf 2,5 jaar.  De vorming die de kleuters

genieten, bepaalt voor een groot deel hun karakter voor het latere leven.

Daarom worden uw kinderen met degelijke methodes begeleid tijdens hun vorming

naar het lager onderwijs toe.

de doelmatige ontwikkeling van onze taal door : vertellen, poppenkast,

drama, versjes aanleren, geleide gesprekken, uitspraak- en articulatieoefeningen.

bevorderen van creativiteit door : boetseren, knippen, plakken, stempelen,

schilderen, knutselen, zand- en waterbak, …

muzikale opvoeding en lichamelijke expressie door : zang, dansjes, ritmiek,

gehoor- en ademhalingsoefeningen.

psychomotorische opvoeding door : kleuterturnen, geleide spelen, …

praktische activiteiten door : spelen met poppen, huishoudelijke spelen,

winkelspel, …

wiskundige initiatie : met gebruik van educatieve apps

voorbereiding naar het eerste leerjaar toe : voorbereidend lezen, rekenen en

schrijven.  Klasuitwisseling tussen K3 en L1.

En dit in 4 klasjes : peuterklas, eerste kleuter, tweede kleuter en derde kleuter

www.omerwattez.be

leggen vooral de nadruk op :We



Dagindeling kleuterafdeling
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Tarieven eetmalen en dranken

Eetmaal : , 0 euro (soep hoofdschotel)3 0 en

: 0, 0 euroPlat water 7

Soep 0, 0 euro8

Bustarief (busvervoer georganiseerd door “De Lijn“)

Alle kleuters krijgen gratis vervoer als ze op het grondgebied Vlaanderen

wonen en naar de dichtstbijzijnde gemeenschapsschool gaan. Opgelet!

Het busvervoer is heel specifiek, vraag ernaar mocht u interesse hebben.

Opmerking : op vrijdag les tot 15.00 u.

www.omerwattez.be



Onze lagere afdeling

leesbevordering : klasdoorbrekend lezen in de lagere afdeling met nadruk op

leesplezier en begrijpend lezen.

verkeersopvoeding : theorie- en praktijklessen door een verkeersjuf

werken rond actuele thema’ s : " ", "Afval sorteren", “ JeugdboekenweekGezond leven “

geïntegreerde werkperiodes : de leerlingen gaan een ganse week een bepaalde

omgeving ontdekken : bosklassen (Chevron, Bokrijk), natuurklassen (Waulsort),

zeeklassen (Middelkerke, De Haan, De Panne, Nieuwpoort), sportklassen (Tongerlo)

muzische : elke dinsdateliers agnamiddag krijgen de leerlingen een specifieke leerkracht

ama, media, technologie, beweging en beeld. Deze muzische lessen worden aan-voor dr

gevuld met het bijwonen van culturele evenementen (theater, muziek , ...)sessies

Differentiëren (o.a. op computer) : leerlingen oefenen de leerstof in op PC

in de klassen.  Er wordt gewerkt met de software van Ambrasoft en apps.educatieve

De lagere afdeling werkt met de nieuwste en pedagogisch meest verantwoorde

handleidingen en leerboeken om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op

de latere studies. Een greep uit de troeven van de lagere afdeling

Sterke integratie van ICT : , laptops, pc’s wordendigitale borden en tablets

ingeschakeld als hulpmiddel en didactisch middel voor hedendaags onderwijs.

www.omerwattez.be



Dagindeling lager onderwijs
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Bustarief

Voorbeeld lessenrooster eerste graad

(te verdelen over 5 dagen)

muzische vorming

wereldoriëntatie

Nederlands
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Totaal                  28 lesuren van 50 minuten
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Rechthebbende leerlingen (leerlingen die op meer dan 4 km van de school

wonen, en waarvan onze school de dichtstbijzijnde gemeenschapsschool is)

krijgen gratis vervoer.

Andere leerlingen : tarief “De Lijn ” : meer info op het secretariaat

Opmerking : op vrijdag les tot 15. u.00



Een sportieve school !

Zwemmen, turnen, sport en spel ... dat heeft uw kind zeker nodig !

Om de 14 dagen gaan alle leerlingen van de lagere school naar het zwembad.

Vanaf de derde kleuterklas krijgen de kinderen maandelijks een les

watergewenning. 

Zowel peuters, kleuters als leerlingen van de lagere afdeling krijgen lessen

lichamelijke opvoeding van een LO.bachelor

De school is ook lid van de Stichting Vlaamse Schoolsport.  Deze vereniging

organiseert op sommige woensdagnamiddagen sportmanifestaties voor jong en

oud.  Een voorbeeld uit het ruime aanbod waaraan onze school deelneemt :

ijsschaatsen, zweminstuif, mini-voetbal, vloerhockey, veldlopen, netbal, ...

Tijdens de speeltijden orden er ook klw assentornooien gehouden (tafeltennis,

tussen 4 vuren, voetbaltornooi)

Onze school behaalde al 20 jaar op rij het gouden label in de wedstrijd

“Sportieve school”, een label uitgereikt door de Stichting Vlaamse Schoolsport.

www.omerwattez.be



Ondersteunende verenigingen

Een actie OUDER richt elk jaar activiteiten in zoals :ve VERENIGING ondersteunende

het Sinterklaasfeest, het carnavalsfeest, een kinderfeest, een gezond ontbijt,

wafelbak, boekenfeest, voorleesdag, warm onthaal voor nieuwe ouders, ...

Deze vereniging steunt de school met o.a. de aankoop van nieuwe leerboeken,

verbruiksmateriaal, tussenkomst in schoolreizen, aankoop van sinterklaas-, paas-

en eindejaarsgeschenk, tussenkomst in de aankoop van turnkledij, aankoop van

openluchtspelen voor de kleuters, uitbouw verkeerspark, ...

Onze SCHOOLRAAD  heeft een grote inspraak in het schoolbeleid.  Zowel op

het pedagogisch vlak als op vlak van aanstelling van personeel en infrastructuur

wordt er advies gegeven.

De Raad bestaat uit 9 leden, samengesteld uit personeel en ouders.

Uw kind ... onze zorg !

Juf zorgcoördinator en .  Reeds vanaf deLincy is onze zorgleerkracht

weedet kleuterklas worden de kinderen zorgvuldig begeleid en uitgebreid

ge om hunvolgd alle kansen tot ontplooiing te geven.

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school zorgen ervaren leerkrachten

voor de begeleiding bij problemen aan de hand van extra taken, differentiatie,

computergebruik, ...

www.omerwattez.be



Er is opvang voorzien tot 18.00 uur. (vrijdag tot 17.30 u.)

Van 15.45 u. tot 16.15 u. is de opvang gratis.

Vanaf 16.15 u. wordt eveneens 0,75 euro per begonnen kwartier betaald.

Voor- en naschoolse opvang

Ochtend (45 minuten gratis)

Van 7.15 uur tot 8 uur betalend 0,75 euro per begonnen kwartier

Vanaf 8 uur tot de aanvang van de lessen (08.45 uur) is de opvang gratis.

Middag (volledig gratis)

Tijdens de middagpauze van 11.55 u. tot 13 uur is de opvang gratis.

Avond (30 minuten gratis)

Woensdag (30 minuten gratis)

Gratis opvang van 11.30 u. tot 12.00 u. Vanaf 12.00 u. wordt eveneens

0,75 euro per begonnen kwartier betaald.  Opvang tot 12.30 uur.

Betaling

De kaarten staan op naam van de leerling en worden bijgehouden door

de verantwoordelijke begeleider.  Deze kaarten worden verrekend op de

maandelijkse factuur.  U krijgt ook een overzicht van data en tijdstip(pen).

Slechts de eerste twee kinderen van een gezin betalen voor de opvang.

Vanaf het derde kind is de opvang gratis.

Belangrijk !  De kinderopvang is ook fiscaal aftrekbaar voor kinderen

van tot 12 jaar.2,5

www.omerwattez.be



Samenwerkingsverbanden kinderopvang

Ingrid De oorM

Koekamerstraat 24

9688 Maarkedal (Schorisse)

O -> 2,5 jaar

055 / 21.70.89

Alle werkdagen van 06:30 tot 18:00

Ook tijdens schoolvakanties

www.omerwattez.be

Lies Buysse (via Reddy Teddy)

Ommegangstraat 140

968 Maarkedal (1 Nukerke)

2,5 -> 12 jaar

0476 / 71.41.47

Alle werkdagen van 06:30 tot 19:00

Ook tijdens schoolvakanties

Nadine Van Houtte

Noenendal 12

9700 Oudenaarde

0 -> 12 jaar

0478 / 36.28.02

Alle werkdagen van 07:30 tot 18:00

(vrijdag tot 12:00)

Ook tijdens schoolvakanties

Debbie Brison (via Reddy Teddy)

Perreveld 3

9660 Brakel

0486 / 84.01.20

2,5 -> 6 jaar

Alle werkdagen van 06:00 tot 18:15

Op woensdagnamiddag : kinderopvang voorzien door de gemeente Maarkedal

www.maarkedal.be/leven-en-welzijn/ocmw/kinderopvang-o.ma


