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De titularis in de klas is Wendy. Zij wordt bijgestaan door Lisa De Koeyer. 

Zij vormen samen het vaste team. Verder komen ook deze mensen helpen 

in de klas:  

 Marleen De Vogelaere (kinderverzorgster) komt op vaste tijdstippen 

meehelpen in de klas en ondersteunt ook de verzorgingsmomenten. 

 Katrien Van Den Daele (kinderverzorgster) is er op vrijdag en onder-

steunt enkele activiteiten. 

 Lisa De Koeyer (zorgleerkracht)  

 Sylvie Versmessen (turnleerkracht) 

 Carline De Waele (kinesitherapeute)  



 
 

 Marijke Van Luchene (ergotherapeute)  

 Jolien Van Herpe (logopediste) 

Wendy is er elke dag behalve op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag.  

Lisa is er op dinsdagvoormiddag, op donderdagnamiddag en op vrijdag. 

Tot slot zijn er ook nog onze orthopedagoge Ellen De Smet en onze directeur 

Sofie Lemarcq. 

Dagschema 

 

Een dag in de klas verloopt volgens hetzelfde patroon.  

Er zijn een aantal terugkerende activiteiten, afgewisseld 

met een aanbod van begeleide activiteiten. 

 

9.00 uur onthaal: jasjes uit, boekentas legen,  

verzorging, toiletbezoek, kringmoment: individuele knuffel, 
goeiemorgenlied, aanwezigheidskalender,  
daglijn en godsdienstmoment 

9.25 uur snackmoment 

9.40 uur activiteit 

10.15 uur speeltijd 

10.30 uur activiteit 

11.45 uur middagmaal en verzorging 

12.45 uur middagpauze (speeltijd) 

13.45 uur verzorging, toiletbezoek 

14.00 uur activiteit en/of snackmoment 

14.25 uur speeltijd 

14.40 uur activiteit 

15.30 uur opruimen, boekentassen maken en verzorging, toiletbezoek 
goeiedag aan elk kind en zangmoment 

15.55 uur einde van de schooldag 



 
 

 

Enkele weetjes  
 

Begin van de dag 
Onze klas begint om 9.00 uur. De kinderen kunnen op school 
terecht vanaf 8.45 uur en blijven dan op de speelplaats.  
De ochtendopvang gaat door in de aanpalende school ‘ KBO De Horizon’. 
 

De boekentas  
’s Morgens maken we de boekentasjes leeg. Alle spulletjes worden in 
het persoonlijke bakje of in de koelkast gestoken. Mogen wij vragen 
om de sapjes, luiers en vochtige doekjes te naamtekenen? Hetzelfde geldt 
voor de overige persoonlijke spullen zoals een brooddoos, koekendoosje, enz.  

Agenda 
Iedere dag krijgt jouw kind het agendamapje (in de klas benoemen we dit als 
“boek”) mee naar huis. We gebruiken dit als heen-en-weerboekje.  
Je vindt er elke dag een kort verloop van de dag, eventuele bijzonderheden 
of een berichtje over je kind.  
Wanneer er nieuws is van thuis, een leuke gebeurtenis,… kan je dit ook in 
de agenda noteren. We kijken elke dag alle agenda’s na.  

Themabeleving 
Wij werken telkens in thema's, meestal voor een periode van een tweetal 
weken. Bepaalde activiteiten worden uitgewerkt rond dit belangstellingspunt. 
De totale beleving met zoveel mogelijk zintuigen staat centraal.  
Het thema wordt geïntroduceerd aan de hand van de activiteit Tik Tak thema. 
Het nieuwe materiaal wordt bekeken, bevoeld,…  
We ondersteunen de taal met SMOG en trachten zoveel mogelijk concreet 
te ervaren en te beleven.  



 
 

 
Hoera! Er is iemand jarig in de klas! 
Een verjaardag is leuk en wordt een hele dag gevierd op school: we feesten, 
zingen, dansen,... Kortom, het is echt een feestdag voor de jarige!  
Je hoeft geen individuele geschenkjes mee te geven. Het zou wel leuk zijn als 
jouw kapoen iets meebrengt waar we met de hele klas kunnen van genieten. 
Bijvoorbeeld een voorverpakte of zelfgebakken cake of taart, pudding of 
yoghurtjes, de lievelingskoekjes, een fles sap,... 
 

Ziek zijn is niet leuk  

Zieke kinderen horen niet op school maar thuis. We vragen dan ook dat je 
in dat geval een seintje geeft naar de school en/of de busdienst. Wanneer 
je kind medicatie moet innemen, gelieve deze op een veilige manier mee 
te geven naar school. We kunnen en mogen enkel medicatie toedienen met 
een schriftelijk attest van de dokter.  
 

Heen-en-weerzak met onze werkjes 

Na het afsluiten van een thema zal jouw kind zijn werkjes meekrijgen naar 
huis. Zo kunnen jullie die samen bewonderen en ontdekken jullie een beetje 
de sfeer van de klas. De werkjes mogen thuis blijven, maar de tas krijgen we 
graag terug op school. 
 

Foto's op de website 

Het is altijd leuk om jouw kind in actie te zien. Daarom 
proberen we geregeld sfeerbeelden online te plaatsen. 
Als er nieuwe foto's op de website staan, laten we dit 
weten via een berichtje in de agenda.  
Onze website is www.levensblij.be.  
 

http://www.levensblij.be/


 
 

Een fruitje in de mond is lekker en gezond! 

Op woensdag is er fruitdag. Sommige kinderen tekenden in voor het project 
‘Oog voor lekkers’. Zij ontvangen hun stuk fruit op school. Indien jouw kind 
niet deelneemt, kan je op woensdag zelf een stukje fruit meegeven. 
Heb je op andere dagen ook graag fruit voor jouw kind? Geen probleem, 
aarzel niet om iets mee te geven. Mogen we wel vragen om het fruit vooraf 
in stukjes te snijden?  

 

Zwemmen/watergewenning 

We gaan tweewekelijks zwemmen op maandag. De dag voordien (op vrijdag) 
komt er een reminder in de agenda. Liefst een seintje in de agenda als je kind 
niet mag meezwemmen. 
 
Wat zit er in de zwemzak? 

 een zwembroek/zwempak (voor de jongens een aansluitende 
zwembroek, geen short) 

 een zwemluier (verplicht voor kinderen 
die niet zindelijk zijn) 

 een gewone luier 

 vochtige doekjes 

 2 handdoeken 

 een muts in de winter  
 

Gastklassen 

Indien er geen mogelijkheid is om vervanging te voorzien voor onze klas bij 

afwezigheid van de juffen, kan jouw kind terecht in de gastklas.  

Wanneer je kind niet gaat meezwemmen, wordt het ook daar opgevangen. 

 

Hoe worden de kinderen opgevolgd ? 

Elk kind beschikt over een ‘individueel handelingsplan’ met daarin de doelen 
waaraan gewerkt wordt.  
Op de klassenraad gaan we na hoe de ontwikkeling verloopt en of de voorop-
gestelde doelen nog correct zijn. 
 



 
 

Begin september houden we een algemene klassenraad, in januari 
een tussentijdse evaluatie en in juni de eindklassenraad met een uitgebreide 
uitwisseling van de evaluatiegegevens.  
 
Wie is daarbij aanwezig? De klastitularis, de zorgleerkracht, 
therapeuten, de orthopedagoge, de mensen die met 
het kind werken en eventueel externe diensten (zoals 
thuisbegeleiding). 
  
Daaropvolgend is er dan gelegenheid tot individueel oudercontact 
op donderdag 24 februari 2022 en op dinsdag 28 juni 2022. 
 

Naar huis met de bus of met eigen vervoer  

Mocht je kind uitzonderlijk niet met de bus meegaan, wil je dit dan tijdig 
in de agenda noteren zodat er geen misverstanden ontstaan?  
Ook als jouw kapoen ‘s avonds naar de opvang moet, krijgen we graag 
een seintje in de agenda.  
 

Reservekledij 

In Ster zijn we steeds druk aan het werk. Soms is er een ongelukje: we morsen 
met verf, stoten een beker soep omver, een luier die lekt of een plasje in de 
broek,… Na zo een ongelukje is het altijd handig dat er reservekledij op school 
is. Als we ze nodig gehad hebben, krijgen we graag nieuwe reservekledij. 

Tot slot 

We hebben er veel zin in om er samen met de vrienden van Ster een leuk 

schooljaar van te maken! We hopen dat dit boekje een beetje meer 

duidelijkheid bracht over het reilen en zeilen in de klas. 

 
Als je toch nog zorgen of vragen hebt, of je hebt iets leuks te vertellen, 

dan kan dat via het heen-en-weermapje, via een babbel voor of na de klasdag, 

of met een mailtje of een berichtje via smartschool. 

 

wendy.debacquer@kbonet.be of lisa.dekoeyer@kbonet.be 

 

mailto:wendy.debacquer@kbonet.be
mailto:emilie.vercruysse@kbonet.be


 
 

 

 

 

 

Veel groetjes 

van het volledige team 

van Ster! 


