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een kus van de juf en een bank vooruit 
 

Na de kerstvakantie was het voor onze school een spannende week. Twee inspecteurs kwamen op bezoek om na 
te kijken of onze school OK was. Die OK staat voor Onderwijs Kwaliteit. Bieden we als school de verwachte 
onderwijskwaliteit? Zijn we goed bezig? 
 

Bij de start van het bezoek gaven enkele leerlingen de inspecteurs een rondleiding in de school. Later in de week 
waren er ook gesprekken met ouders en leerlingen. De inspecteurs gingen ook lessen volgen in de klassen en 
bespraken wat ze zagen nadien met de juffen. Documenten werden nagekeken. Er was ook een gesprek met het 
beleidsteam en de directie, het schoolbestuur, de verantwoordelijken rond bewoonbaarheid, veiligheid en 
hygiëne. Een grote inspectie! 
 

Na een week kregen we “ons rapport”.  Niet eentje met gekleurde blaadjes maar één met taarten. Naast heel veel 
lovende woorden kregen we ook enkele puntjes waar we verder in kunnen groeien. Dat waren geen onverwachte 
zaken, want we weten waar we als school mee bezig zijn.  
Kortom, onze school is OK!  We kregen de spreekwoordelijke kus van de juf en mogen een bank vooruit!  
In de verschillende gesprekken kwam de infrastructuur en de soms te kleine klassen duidelijk naar voor. In 2003 
dienden we een dossier in bij het departement onderwijs om dit probleem aan te pakken. Na 16 jaar van wachten 
heeft het departement onderwijs ons dossier nog steeds niet afgerond en zijn we nog altijd niet aan het bouwen. 
Het eigen schoolbestuur werd aangespoord om bepaalde problemen op te nemen.  
Na de bespreking van het doorlichtingsverslag in het schoolteam en op de schoolraad zetten we het ter inzage op 
onze schoolwebsite. Dit is een openbaar verslag wat je ook kan terugvinden op de website van de 
onderwijsinspectie. Mocht je hierover vragen hebben dan kan je daarvoor terecht bij de directie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 
 

Op 1 maart 2019 starten we met de inschrijvingen voor het volgend schooljaar.  
Tussen 1 en 14 maart geldt de wettelijke voorrangsperiode voor broers en zussen van kinderen die reeds in de 
Wingerd Terhagen school lopen en kinderen van het personeel. Kinderen die geboren zijn in 2017 kunnen zich 
laten inschrijven. 
Vanaf 15 maart gaan de inschrijvingen open voor iedereen.  
Hoewel het niet direct van toepassing zal zijn, stellen we wel een maximumcapaciteit per klas. 
 

Je kind laten inschrijven kan enkel na het maken van een afspraak met de directeur. Die afspraak kan je 
telefonisch of per email maken. Bij de inschrijving breng je een kidsID mee.  
Kinderen die reeds bij ons op school zitten dienen niet opnieuw te worden ingeschreven. 



onze school op facebook 
 

Ondertussen heeft de Wingerd Terhagen zijn plekje op facebook. Het is de bedoeling om onze school meer in de 
kijker te plaatsen. Daarbij gebruiken we ook foto’s die zijn genomen op schoolactiviteiten. Zoals laatst nog eens 
meegegeven op het koffiemoment en het ouderforum herhalen we nog eens onze afspraken over het gebruik van 
die foto’s. Wanneer we foto’s plaatsen proberen we geen individuele foto’s maar eerder groepsfoto’s te 
gebruiken. We noteren nooit namen bij deze foto’s en zien er op toe dat het deftige, niet compromitterende  
foto’s zijn.  
Bij het inschrijven van nieuwe leerlingen vragen we hieromtrent duidelijk de toestemming. Bij de update van de 
leerlingengegevens zullen we begin volgend schooljaar aan iedereen nog eens deze zaken opvragen. In principe 
mogen we geen foto’s gebruiken zonder toestemming. Dat geldt ook voor ouders die tijdens het schoolfeest 
bijvoorbeeld een foto nemen van hun kind. Wanneer ze de foto op hun facebookpagina plaatsen moeten ze de 
toestemming hebben van alle kinderen die mee op de foto staan. Zo evident is de regelgeving dus niet.  
 
Mensen die ons willen volgen op facebook kunnen altijd een vriendschapsverzoek sturen. Wij gaan niet uit eigen 
beweging voorgestelde vrienden toevoegen. 
 

tweedeKANSbeurs 
 

Waarschijnlijk liggen er bij jou thuis ook nog wel kinderspullen, speelgoed, kledij … waar de kinderen zijn 
uitgegroeid of geen interesse meer in hebben. De spullen, in goede staat, verdienen een tweede kans bij een 
nieuwe eigenaar. Tijdens de tweedeKANSbeurs van 31 maart 2019 kan je tussen 10 en 17 uur jouw zaken 
verkopen in het dorshuis in Terhagen. Verkopers kunnen voor 6 euro een tafel reserveren. Meerdere tafels zijn 
mogelijk. Een plaats reserveren kan via email : school@wingerdterhagen.be 
Meer info en de affiche vind je op de schoolwebsite. 
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 Lekkerland 2019 staat in de startblokken. Eerstdaags start onze verkoopactie. We gaan opnieuw voor 
900 dozen. Omdat we van leverancier wisselen zitten de truffels niet meer in het aanbod. Naast de 
wafels voegen we carré confituur en frangipane toe aan het aanbod. Doe jij mee om het 
vooropgestelde doel te behalen?  

 Tijdens de beroepenmarkt mochten de kinderen van het zesde leerjaar 12 ouders ontmoeten die hun 
beroep kwamen voorstellen. Hartelijk dank aan deze papa’s en mama’s. 

 Quizploegen die nog willen inschrijven voor de Wingerd Quiz’t  moeten snel reageren en een mailtje 
sturen naar quiz@wingerdterhagen.be 

 Voor de organisatie van de quiz zoeken we voor de avond nog vier medewerkers om te helpen in de 
keuken en achter de toog. Wil jij mee de handen uit de mouwen steken? Dan kan je dat best per 
email even laten weten aan Hugo via quiz@wingerdterhagen.be 

 

 data om te onthouden voor het schooljaar 2018-2019 

 

06.02.2019 pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

08.02.2019 facultatieve verlofdag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

16.02.2019 de Wingerd Quiz’t – meer info op de schoolwebsite 

26.02.2019 oudercontact KS – We gaan met de ouders in gesprek omtrent de ontwikkeling van hun kind en de 
vorderingen op school. 

26.02.2019 oudercontact L6 – We gaan met de ouders in gesprek omtrent de studiemogelijkheden van de 
kinderen naar het secundair onderwijs toe. 

16.03.2019 opendeurdag in onze school – info en rondleiding voor nieuwe ouders en leerlingen 

19.03.2019 oudercontact LS – We gaan met de ouders in gesprek omtrent de resultaten en inzet van hun 
kind. 

20.03.2019 pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

31.03.2019 tweedeKANSbeurs – meer info op de schoolwebsite 

18.05.2019 school-FEEST – Een feestelijke dag in onze school 

 
Op  www.gimme.eu  en  www.wingerdterhagen.be  staat een uitgebreide kalender. 

http://www.gimme.eu/
http://www.wingerdterhagen.be/

