
 
 1 maart: voorleesavond L3-L4
6 maart: de pretbende op de speelplaats
11 maart: kwiskwat ouderraad
23 maart: L4 bezoekt KBR-museum Brussel
17 maart: L2  giraf naar M-museum
24 maart: L2 dino naar M-museum
27 maart: K3-L1: auteur op bezoek
29 maart: oudercontact kleuter- en lagere school
29 maart: L1-L2: zangfeest in zaal Libbeke
30 maart: L3 boeteviering om 15 uur in kerk
31 maart: verjaardagen vieren
31 maart: Paasdrink vanaf 14.15 uur
31 maart: Chrystostomos L6

We vierden vandaag de jarigen van
februari. Bij een koud winterzonnetje
werd er uit volle borst voor hen gezongen.
Link naar foto's! 
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Planning maart

Verjaardagen

Aanmeldsysteem
 Vanaf dinsdag 28 februari kan u nieuwe leerlingen voor 

onze school aanmelden via het aanmeldsysteem:
https://lubbeekbao.aanmelden.vlaanderen

Meer info vindt u terug op onze schoolwebsite:
www.sintmartinusschool.be 

 
 
 Leerlingenraad 

Onze leerlingenraad komt maandelijks samen met
alle verkozen leerlingen vanaf het 3de leerjaar. 

Hun verslagen kan je terugvinden op onze
schoolwebsite:

 https://www.sintmartinusschool.be/leerlingenraad
 

We vierden carnaval ...
Vandaag mocht iedereen eens op de rode
loper wandelen. Wat een gekke boel op
de speelplaats!
Prinsessen, superhelden, boeven en
politieagenten, soldaten, ridders en
astronauten, ... iedereen ging helemaal uit
de bol
Link naar foto's

Inschrijven kwiskwat

https://photos.app.goo.gl/qzc1ikYzXiptNLRk6
https://photos.app.goo.gl/qzc1ikYzXiptNLRk6
https://lubbeekbao.aanmelden.vlaanderen/
http://www.sintmartinusschool.be/
https://www.sintmartinusschool.be/leerlingenraad
https://photos.google.com/share/AF1QipNHsxz35ilLT0VS6qejRU9AR9KEW1f0COX47C9TlYElFDsYmbiyENMQr00SNJ-rzQ?key=aV9Xa3ZHTEIxNGRWS05WUVBsV3lCWERGWDlWVWF3




 

Evaluatie tevredenheidsonderzoek
 
 

Samen school maken
Om een beter zicht te krijgen op de kwaliteit van onze schoolwerking, hielden we in november
een ouderbevraging. 
Globaal vinden het bestuur en het schoolteam een grote tevredenheid terug in deze
bevraging, maar uiteraard zijn er ook werkpunten waarmee wij aan de lag zullen gaan. 
De komende maanden en ook volgend schooljaar bekijken we hoe we op de sterke punten
kunnen blijven inzetten maar ook hoe we de zwakkere punten kunnen aanpakken en
bijsturen. 
Op de personeelsvergaderingen stellen we een prioritering op. 
In de bevraging ontbrak de knop ‘niet van toepassing’. 
We nemen deze feedback mee in een volgende bevraging. 
De ouderbevraging werd ingevuld door 127 van de 244 gezinnen. 
Hieronder geven de we vragen in procenten weer. 

In de tekstuele aanvullingen kwamen een aantal zaken meermaals aan bod. We proberen die
hieronder te verduidelijken. 

Schoolreglement

Het schoolreglement vindt u terug op onze schoolwebsite. In het begin van het schooljaar
duiden we tijdens de klassikale infomomenten de welke aanpassingen er in het
schoolreglement gewijzigd zijn. 

Media
 
Met onze schoolwebsite (www.sintmartinusschool.be) willen we ons pedagogisch project
duidelijk in de kijker zetten. 
De popups van de website kan u voortaan terugvinden bij het schoolnieuws. 
Via de nieuwsbrieven willen we jullie informeren over de werking, acties, … op onze school. 
Naar volgend schooljaar trachten we ook pedagogische items hierbij in de kijker te zetten. 
Met de ouderraad bekijken of we een vaste rubriek in deze nieuwsbrief kunnen plannen. 
Reclame voor vakantiekampen voegen we sinds kort onderaan toe aan de nieuwsbrief. Indien
u hiervoor geen interesse heeft, hoeft u dus niet eerst te scrollen. We sturen maandelijks een
nieuwsbrief, de laatste schooldag van de maand. 
Vragen met betrekking tot de nieuwsbrief kunnen altijd gesteld worden door gewoon de
nieuwsbrief te beantwoorden. Deze vragen komen terecht bij de directie. 
Mailen: u kan een leerkracht bereiken via het mailadres van de school. Dit mailadres bestaat
uit voornaam.familienaam@sintmartinusschool.be
Geef onze leerkrachten minstens 48 uur de tijd om mails te beantwoorden. Soms moeten we
uw vraag bespreken met de zorgcoördinator of anderen. Indien u sneller een antwoord wenst
of als u geen antwoord krijgt, gelieve dan de school telefonisch te verwittigen (016 63 42 78).
Mogelijks is de mail niet juist toegekomen, we zetten dit dan snel recht. 
Verslagen van de leerlingenraad kunnen jullie terugvinden op de website onder het logo
‘samen’. Info van de leerlingenraad zullen we ook in de nieuwsbrief vermelden. 
Onze school kiest ervoor om NIET met nog een derde platform (vb. gimme, facebook,
instagram, …) te werken. Onze schoolwebsite is ons uithangbord. Tips zijn natuurlijk nog altijd
welkom. 
We communiceren via de schoolmail.

http://www.sintmartinusschool.be/
mailto:voornaam.familienaam@sintmartinusschool.be


Zorgwerking

Onze zorgvisie vindt u terug op onze schoolwebsite onder het logo ‘kijken’. 
Vorig schooljaar volgde het team nascholing over hoogbegaafdheid. We blijven ons hier verder in
verdiepen. Onze school volgt het initiatief ‘project talent’ en staat nauw in contact met de
experten bij wie we onze nascholingen volgden. 
Dit en de komende schooljaren zetten we sterk in op de groeimindset en de executieve functies
die mogen verwachten en verder aanleren om zich verder te kunnen ontwikkelen in hun totale
ontwikkeling. 
Onze school werkt sinds dit schooljaar met 2 zorgcoördinatoren. Juf Ils Ferdinand neemt de
kleuterschool tot het 2deleerjaar voor haar rekening. Juf Silke Claes doet dit voor het 2de leerjaar
tot en met het 6de leerjaar. 
We hebben de bewuste keuze gemaakt om dit op te splitsen. Kinderen groeien en bloeien,
opvolging van elke leerling wordt met deze keuze goed ondersteund. 
In de klaswerking staat het 4-sporenbeleid centraal vooral bij wiskunde en Nederlands. In spoor
1 organiseert de leerkracht de mini-klas waarbij leerlingen met extra zorg de nodige aandacht en
begeleiding krijgen. 
De lagere school heeft een halftijdse zorgleerkracht die ondersteuning biedt op maandag,
dinsdag en woensdag in alle leerjaren. Wanneer een klasleerkracht kortstondig ziek is, dan
kiezen we ervoor om de zorgleerkracht de klas te laten overnemen. Op deze manier moeten we
geen 36 tot 40 leerlingen bij elkaar zetten en ligt de focus nog steeds op de leerstof. 

Huiswerkbeleid

De meningen over huiswerk na schooltijd zijn erg verdeeld. Er zullen altijd voor- en tegenstanders
zijn. Toch willen wij met het schoolteam, naar aanleiding van dit tevredenheidsonderzoek, hier
nogmaals bij stilstaan. Wij hebben hierover ook onze leerlingen globaal bevraagd en zullen dit in de
toekomst ook gerichter gaan onderzoeken. Aan de hand van deze input sturen wij dit zeker terug
bij. Dit heeft wel tijd nodig omdat we dit doordacht en consequent willen (her)bekijken. 
We komen op dit item zeker nog terug. 

Kansarmoede

Onze school wil de kosten van onderwijs zo laagdrempelig  mogelijk houden zodat elk kind kan
deelnemen aan elke school- en klasactiviteit. Onze school houdt sterk rekening met de
maximumfactuur. We factureren enkel de zaken die binnen deze maximumfactuur vallen. Lukt het
niet om deze factuur te betalen, dan staat onze deur altijd voor jullie open. We zoeken samen mét
jullie naar oplossingen. 
Ook onze ouderraad is erg toegankelijk. Vraag eventueel hulp aan ouders waarmee je een goede
band hebt, om samen naar ons toe te komen. 
De school heeft een solidariteitsfonds dat we gebruiken om leerlingen en ouders te ondersteunen.
We bekijken dit intern dossier per dossier. 
Samen met het mama depot en het OCMW willen we jullie zeker ook begeleiden naar een haalbar
traject. 

Buitenschoolse kinderopvang L-kids

Wanneer u vooraf eens wil kennis maken met de buitenschoolse kinderopvang L-kids, dan kan u
contact opnemen met Christine Coenen. Zij is elke voormiddag aanwezig. 
016 25 66 98 Christine.coenen@lubbeek.be of Ibo.lkids@lubbeek.be

mailto:Christine.coenen@lubbeek.be
mailto:Ibo.lkids@lubbeek.be


Verjaardagen vieren op school

Elke laatste schooldag van de maand vieren we alle jarigen van die maand. Elke ouder is hierbij
van harte welkom om mee te vieren op de speelplaats. Wanneer je kind jarig is, dan vieren we dit
zeker ook in de klas. 
Hierbij enkele afspraken uit het schoolreglement:
Bij het vieren van verjaardagen hoort geen snoep. Je mag wel een cake, droge koek of iets anders
gezonds meegeven om samen in de klas op te eten. 

Individuele geschenkjes delen we niet uit. Wil je toch een klasgeschenk schenken? De leerkracht
heeft vast wel een lijstje met boeken, spelletjes of andere dat ze in de klas kunnen gebruiken.
Pedagogische studiedagen en momenten voor ouders
In 2023-2024 volgt onze school een traject over nieuwe autoriteit en geweldloos verzet.
Inhoudelijk gaat dit over samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl op school, thuis en in de
samenleving. Hiermee komen we tegemoet aan regels en afspraken die we duidelijk willen
meegeven via het schoolreglement. Wat mag/kan je verwachten van de school, wat niet…
We bekijken met de ouderraad of we samen met hen hierover ook een infoavond kunnen
organiseren. 
Een andere studiedag voor het schoolteam zal gaan over digitale mediageletterdheid voor het
team en onze leerlingen. 

NO BLAME aanpak tegen pesten

De no-blame aanpak is geen aanpak die we wekelijks toepassen op school. Het is dus normaal dat u
dit niet kent als u er nog niet mee in aanraking kwam. 
Omdat pesten een grote impact heeft op leerlingen nu en later, wil onze school zich inzetten om
pesten zo goed mogelijk te voorkomen. Wij hanteren hiervoor de no-blamemethode. Deze
methode staat uitgeschreven op onze schoolwebsite: 
https://www.sintmartinusschool.be/aanpak-tegen-pesten
Merkt u op dat uw kind gepest wordt, verwittig dan snel de klasleerkracht, zorgcoördinator of
directie. We pakken dit dezelfde dag zeker nog aan. Voor we met de no-blame aanpak starten,
kunnen we nog heel wat andere stappen zetten.
In de eerste plaats leren we kinderen spreken zoals de giraf en de jakhals. Een ruzie is niet altijd
pestgedrag. 

Hygiëne op school
Onze toiletten op school worden dagelijks gepoetst. Dit gebeurt in elke blok ’s morgens. 
In de loop van de dag krijgen wij heel dikwijls opmerkingen van kinderen dat er naast het toilet
geplast wordt, dan kinderen naast de wc hun grote boodschap doen, dat er fruit in het toilet
gegooid wordt, dat er grote proppen wc-papier in het toilet geduwd worden, … 
We brengen dit elke keer ter sprake in alle klassen. We raden jongens aan om zittend te plassen. 
We vragen hierom ook hulp van jullie als ouders. Maak jullie kinderen hier attent op dat dit niet kan.
Elk toilet heeft vaste rollen wc-papier die dagelijks worden aangevuld met wc-papier. 



Parking school

Parkeren kan aan Heurbeek of op de ovonde parking aan de kleuterschool. 
De ovonde parking is eigendom van de KU Leuven. We mogen deze voor onze school gebruiken.
We verwachten dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid neemt en hoffelijk blijft zoals in het
verkeer. 
De parking achter de gymzaal is enkel te gebruiken bij mooi weer. Dit gebied is parkgebied. De
school mag hier geen verharde parking van maken. 

Administratie digitaliseren

De school probeert zoveel mogelijk briefjes te communiceren via mail/nieuwsbrief.
Het is een decretale verplichting om alle documenten in het begin van het schooljaar in te vullen
en te ondertekenen. Tijdens corona werd dit uitzonderlijk digitaal toegestaan. 
We hebben dit nodig voor elke leerling afzonderlijk. 

Vergroening en schaduw speelplaatsen   
   
Op de kleuterspeelplaats kunnen de kleuters genieten van het speelpleintje waar ze bij droog
en/of zonnig weer naar hartelust kunnen spelen. In de zomer is hier voor hen veel schaduw. 
Op de lagere school zijn we nog zoekende. Wanneer het mooi weer is, worden er frequent ook
buitenactiviteiten georganiseerd. De grote speelplaats is hiervoor een pluspunt. Met de
werkgroep groene speelplaats blijven we bekijken hoe we schaduwrijke plaatsen kunnen voorzien
en op welke manier we groen kunnen integreren zonder afbreuk te doen aan het grote
speelplaatsgevoel. 

Werken aan het PVT

Onze school beschikt niet tijdig over de juiste informatie om de ouders te informeren in verband
met de werken aan het PVT. De VZW Zorg KU Leuven heeft de verantwoordelijkheid om alle
omwonenden (waaronder de school) tijdig te informeren over de werken en de impact op
mobiliteit en veiligheid rond de werf. 
Onze school zal er wel alles aan doen wanneer de werken starten om onze kinderen zo veilig
mogelijk naar school te laten komen en naar huis te laten gaan. 
Hiervoor zullen wij zeker onze toezichten en rijen anders gaan organiseren zodat dit voor elke
voetganger en fietser op een veilige manier kan. 
Alle info zal u ten gepaste tijden hierover via de nieuwsbrief ontvangen. 

Hartelijke groeten
Liesbeth Taveirne
Namen het schoolteam 
Sint-Martinusbasisschool




