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FORUM
DATA

vr
vr

01/10/2018
17/10/2018
25/10/2018
25/10/2018
27/10/2018 > 04/11/2018
09/11/2018
19/11/2018
24/11/2018
17/12/2018 > 20/12/2018
21/12/2018
22/12/2018 > 06/01/2019
21/01/2019
02/02/2019 > 10/02/2019
26/02/2019
16/03/2019
20/03/2019
06/04/2019 > 22/04/2019
27/04/2019
01/05/2019
04/05/2019
21/05/2019
29/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
10/06/2019
17/06/2019
24/06/2019 > 26/06/2019
28/06/2019
28/06/2019

Geen school (Rinkelbel gesloten)
Geen school (Rinkelbel open)
Boekenbeurs
Individuele gesprekken
Herfstvakantie
Lampionnenfeest
Plekforum
Werkdag
Individuele gesprekken
Kerstdrink
Kerstvakantie
AV VZW Op Stap
Krokusvakantie
Plekforum
Werkdag
Geen school (Rinkelbel open)
Paasvakantie
Groeifeest
Geen school (Dag van de Arbeid)
Schoolfeest
Plekforum
Geen school (Rinkelbel open)
Geen school (Hemelvaart)
Geen school (vrije dag)
Geen school (Pinkstermaandag)
Geen school (vrije dag)
Individuele gesprekken
Eindforum (school tot 12u)
BBQ en camping

Welkom op het forum van onderbouw:
24/09/2018 16/10/2018 14/11/2018 06/12/2018
18/02/2019 19/03/2019 24/04/2019 23/05/2019

18/01/2019
28/06/2019

Welkom op het forum van middenbouw en bovenbouw:
28/09/2018 (M1) 26/10/2018 (M2) 30/11/2018 (M3) 01/02/2019 (M4)
01/03/2019 (B1) 05/04/2019 (B2) 24/05/2019 (B4) 28/06/2019 (B3)

Activiteiten
vr 09/11/2018
Lampionnenfeest
Een sprookjesachtige avond met lampionnenparade, theater en soepbar. Beker niet vergeten.
za 01/09/2018, za 24/11/2018 en za 16/03/2019
Werkdag
Het team en ouders bouwen letterlijk samen aan een mooiere school en een mooi domein.
Er wordt telkens ook kinderopvang en lunch voorzien. Zoals je weet maken vele handen lichter werk.
Kerstdrink
vr 21/12/2018
Een baken van gezelligheid.
Groeifeest
za 27/04/2019, door ouders leefgroep 1ste leerjaar
Van kleuterklas naar 1ste leerjaar, samen groeien in het leven. We staan er even bij stil.
Schoolfeest
za 04/05/2019
Feest op school! Doe mee met de workshops rond het thema van het schoolfeest.
Welkom op school voor een hapje en drankje aan onze bar of op het terras.
BBQ en camping
vr 28/06/2019
Heerlijke BBQ om het einde van het schooljaar te vieren. Je kan ook blijven kamperen op het domein.
Ijsbrekersdag
laatste zaterdag van de zomervakantie
Grote oversteek van kleuterschool naar lagere school, voorstelling van het team en een bezoekje aan je
nieuwe klas. ‘s Ochtends steken we de handen uit de mouwen om het domein schoolklaar te maken.
Forum
zie kalender voor de forum data
De kinderen presenteren hun projecten.
Er zijn verschillende forum data voor onderbouw en voor middenbouw/bovenbouw.

www.detandem.be

@detandem

Leefgroepoverleg (LGO)
tweemaal per jaar, leefgroepbegeleider legt data vast
Een bijeenkomst voor ouders en begeleider(s) per leefgroep voor info-uitwisseling, overleg en evaluatie
van de leefgroepwerking. Een leefgroepouder wordt verkozen en is aanspreekpunt voor de leefgroep.
Ouderoverleg
tweemaandelijks, enkel voor leefgroepouders, eerste op 19/09/2018
Alle leefgroepouders en de coördinator komen samen in het ouderoverleg. Opmerkingen vanuit de
leefgroepoverleggen en klasoverschrijdende punten worden er besproken.
Schoolraad
maandelijks, enkel voor leden van de schoolraad
De schoolraad stippelt de beleidslijnen voor de school uit en neemt personeelszaken voor haar rekening.
Ouders, begeleiders en coördinator zijn erin vertegenwoordigd.
jaarlijks, op ma 21/01/2019, iedereen mag vzw-lid worden
AV VZW Op Stap
Deze VZW is een vereniging van ouders opgericht ter ondersteuning van de school en wordt voorgezeten
door een verkozen voorzitter en raadsleden.
Werkgroepen vergaderingen
Wil je helpen? Meer info bij voorzitters werkgroepen.
De werkgroepen ondersteunen de dagelijkse werkgroep van de school. Per werkgroep is er een
verantwoordelijke als aanspreekpunt en is er een team-vertegenwoordiger. Aarzel niet en kom erbij!
ma 19/11/2018, di 26/02/2019 en di 21/05/2019, voor iedereen
Plekforum
Het overlegmoment waar alle innovatieve ideeën van het team voorgesteld worden en waar het team
advies vraagt aan de ouders, de buurt, mensen uit diverse sectoren die met ons willen denken over de
verdere ontwikkelingen van het kindcentrum.
De coördinator
De deur van de coördinator staat altijd voor u open.
Blijf niet zitten met een vraag, probleem of suggestie, voor alles kunnen we samen een oplossing vinden.
driemaal per jaar, leefgroepbegeleider legt data vast
Individuele gesprekken
Zoals de naam dus aangeeft, een individueel gesprek tussen ouders en leefgroepbegeleider.

Overlegmomenten

