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Dit bewogen schooljaar loopt op zijn einde. We hebben een vliegende start 

genomen op 2 september 2019, we knutselden droombomen en droomden 

er op los. Er stonden heel wat activiteiten gepland voor het 2de en 3de 

trimester. En dan plots… viel alles stil. Voor lange tijd.  

Jullie kregen mails over noodopvang, afstandsonderwijs, klasbubbels en 

strikte hygiënemaatregelen op school. Jullie organiseerden en 

herorganiseerden het thuisonderwijs. De kinderen kregen mails, lespakketjes aan huis, filmpjes 

van hun leerkracht en moesten hun vriendjes missen. Gelukkig konden alle kinderen tijdens de 

laatste maand toch nog naar school. Ik wil iedereen bedanken voor de inzet en het geduld van 

de voorbije maanden. Zowel kinderen, ouders als leerkrachten hebben heel veel flexibiliteit 

getoond om zich aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden. Dankjewel 

daarvoor.  

Het was voor mij een bijzonder eerste schooljaar op De Kastanje. Hoe we op 1 september van 

start gaan, is koffiedik kijken. We duimen voor een zo ‘normaal’ mogelijke start.  

 

Ik wens iedereen een gezonde, ontspannen en fijne zomer!  

Geniet ervan! 

Veroniek Engelbrecht 

 

VOOR – EN NASCHOOLSE OPVANG  IN 2020-2021 

DE KASTANJE KROMBEKE 

Door werken aan OC De Bampoele zal de voor- en naschoolse opvang doorgaan op school, 

zolang als nodig. De leerkrachten en de schoolmedewerkers Ludwina en Rita richten daarvoor 

een lokaal in op school.  

De voorschoolse opvang zal in handen zijn van IBO Hopsakee. De naschoolse opvang wordt 

door de school zelf georganiseerd. De uren blijven ongewijzigd. Bij het begin van het schooljaar 

communiceren we hoe er ingeschreven zal moeten worden voor de voor- en naschoolse 

opvang.   

DE KASTANJE PROVEN 

De voor- en naschoolse opvang blijft in organisatie van IBO Hopsakee. Inschrijven gebeurt via 

IBO Hopsakee.  

 

SCHOOLPOORT DE KASTANJE KROMBEKE 

Op 1 juli starten werken ter vernieuwing van de ingang van De Kastanje Krombeke. Op  1 

september verwelkomen we jullie  aan onze nieuwe schoolpoort!



 

AFSCHEID 

SCHOOLMEDEWERKERS 

Paula en Rita, onze trouwe schoolmedewerkers, gaan op pensioen. Ze startten in 1996 en 

zorgden al die jaren voor onze kinderen in de eetzaal. Rita startte de voor- en naschoolse 

opvang op in De Kastanje in Krombeke. hielp in de knutsellessen in De Kastanje in Proven en ging 

(alle) jaren mee met de meerdaagse schoolreizen van de 2de graad. Dankjewel Paula en Rita 

voor jullie jarenlange inzet. Geniet van jullie welverdiende pensioen! 

VERKEERSOPZICHTERS 

Elke dag staan ze in weer en wind paraat om onze kinderen veilig over te 

steken: de verkeersopzichters. Hannelore Devos, mama van Lieze De Keyzer, 

heeft heel wat jaren de verkeersbrigade georganiseerd. Lieze gaat naar het 

1ste middelbaar en Hannelore laat haar taak over aan een opvolger.  

Ook Marnix Lemahieu stond elke week trouw op post sinds september 2017. Hij 

verhuist naar Oostende en zal dus onze kinderen niet meer oversteken. 

Dankjewel Hannelore en Marnix om onze kinderen heel wat jaren veilig over te steken! Wil jij 

graag de taak van Hannelore overnemen of zelf verkeersopzichter worden? Laat het ons zeker 

weten! 

JUFFEN 

Juf Annelies werkt vanaf 1 september volledig in De Zonnewijzer in Reningelst. Ze werkte de 

voorbije twee schooljaren in onze school. Ze hielp  de 3de graad hun muzische talent te 

ontwikkelen en gaf wero en godsdienst. Dit schooljaar stond ze samen met juf Saskia ook in de 

2de graad. We zullen haar enthousiasme missen op De Kastanje! 

  

Juf Esther was het voorbije schooljaar een heel toegewijde en enthousiaste LO-leerkracht in 

beide scholen. Ze liet de kinderen in De Kastanje Krombeke hun danstalent ontdekken voor het 

schoolfeest en was in de coronaperiode steeds paraat om de kinderen op te vangen. Ze bood 

juf Ingrid extra ondersteuning in de kleuterklas en werd zo toch wel een beetje onmisbaar.  

Dankjewel juf Annelies en juf Esther voor jullie inzet en toewijding! We zullen jullie missen. 

 

WELKOM 

SCHOOLMEDEWERKERS 

Op 1 september starten nieuwe schoolmedewerkers in De Kastanje. Sylvia Dubois  zal instaan 

voor het middagtoezicht in  Proven en de naschoolse opvang in Krombeke. Alexia Dondeyne zal 

instaan voor het middagtoezicht. Welkom op onze school, Sylvia en Alexia! 

 

LEDEN VAN DE OUDERRAAD 

Ook vanaf 1 september verwelkomen wij graag nieuwe leden van de ouderraad. Wil jij dat 

nieuwe lid zijn? Laat het weten aan de directie of aan de voorzitters van de ouderraad. Jeroen 

Desmedt voor Proven, Ann Yde voor Krombeke. We verwelkomen jullie graag!



 

SCHOOLJAAR 2020-2021  

 

LESTIJDEN 

Elk schooljaar wijzigt het aantal lestijden dat een school krijgt. Elk schooljaar heeft een school de 

taak die lestijden zo goed mogelijk in te zetten. Er is wat gesnoeid in onze Kastanje.  

In volle coronatijd hebben we met het team dus ook nagedacht hoe we onze lestijden zo goed 

mogelijk kunnen inzetten en tegelijk trouw kunnen blijven aan onze visie. Bij het inzetten van onze 

lestijden staan deze zaken centraal:  

- het welbevinden en de talenten van elk kind 

- zelfstandigheid bevorderen 

- differentiëren (= werken volgens de mogelijkheden van elk kind) 

- het ontwikkelingsgericht denken van het nieuwe leerplan ZILL implementeren 

 

LEERKRACHTEN LEREN BIJ 

Onze leerkrachten zijn reeds vertrouwd met differentiatie (= rekening houden met verschillen 

tussen kinderen), maar zullen in 2020-2021 ook samen in de klas staan, vooral in De Kastanje 

Proven. Samen in de klas staan is voor ons ervaren leerkrachtenteam nieuw. Tijdens het 

schooljaar 2020-2021 leren dus ook onze leerkrachten bij.  

Onze pedagogische werkdagen en onze personeelsvergaderingen zullen in het teken staan van 

differentiatie, ontwikkelingsgericht (of leerjaardoorbrekend) werken en coteaching.    

Op de infoavonden begin september zullen de leerkrachten hun klaswerking toelichten.  

 

ZORG OP SCHOOL 

Juf Nathalie is onze zorgcoördinator. Zij werkt halftijds op De Kastanje. Daarnaast werkt juf 

Nathalie ook nog 2 halve dagen voor de scholengemeenschap en 2 halve dagen in VBS 

Westouter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHOOLJAAR 2020-2021 – DE KASTANJE KROMBEKE 

We werken gelijkaardig aan het voorbije schooljaar.  Voor de vakken taal, wiskunde en wero 

werken we in graadsklassen. Voor de andere vakken werken we in 2 groepen: 1-2-3 en 4-5-6. 

Ook voor zelfstandig werk zal er meer in deze 2 groepen gewerkt worden.  

Juf Lien zal 1 dag per week lesgeven in de eerste graad, ter vervanging van juf Sarah. Juf Sarah 

werkt anderhalve dag per week in De Ark in Woesten.  

kleuterklas  K0-1-2-3 juf Ingrid 

 

1ste graad 1ste leerjaar 

2de leerjaar 

juf Sarah ma VM – di VM – woe VM – vr VM  

1u op Ma NM 

juf Lien op donderdag 

2de graad 3de leerjaar 

4de leerjaar 

juf Rita 

3de graad 5de leerjaar 

6de leerjaar  

meester Geert  

LO  juf Linda => juf Ellen is interim   

 

 

SCHOOLJAAR 2020-2021 - DE KASTANJE PROVEN 

2 LEERKRACHTEN PER KLASGROEP  

Met het team hebben we heel wat denkoefeningen gedaan om onze lestijden zo goed mogelijk 

in te zetten. We hebben ervoor gekozen om aan elke klasgroep twee leerkrachten te koppelen. 

Een klasgroep bestaat uit 2 leerjaren.  Deze twee leerkrachten zullen momenten hebben dat ze 

samen in de klas staan of een deel van de klas apart nemen. Grotere klasgroepen hebben meer 

uren met twee leerkrachten dan een kleinere klasgroep.  

 

COTEACHING  

De leerkrachten staan samen in de klas of splitsen de klas op, afhankelijk van de noden van de 

kinderen en van de lesdoelen. Dat heet coteaching. Coteaching zal vooral ingezet worden voor 

taal en wiskunde. Groepen kunnen gemaakt worden volgens leerjaar, volgens niveau, volgens 

werktempo, enzovoort. We willen hierdoor invulling geven aan de ontwikkelingsdoelen in het 

leerplan ZILL. Daarnaast willen we zo ook inspelen op de leernoden en leerverschillen die 

ontstaan zijn tijdens de coronaperiode. 

 

1 KLASGROEP 

In het lager zal één leerkracht ook een deel van de tijd de volledige klas hebben (dus 2 

leerjaren), meestal voor wereldoriëntatie, muzische vorming, godsdienst, … Ook de oudste 

kleuters vormen één klasgroep en kunnen een deel van de tijd opgesplitst worden volgens de 

noden van de kinderen en de te bereiken lesdoelen.   



 

DE KLASSEN EN HUN LEERKRACHTEN 

 

 aanspreekpunt uren coteaching 

(onder 

voorbehoud*) 

wie staat wanneer in welke klas 

(onder voorbehoud*) 

jongste 

kleuters  

peuterklas 

& 1ste 

kleuter 

juf Marijke & juf Kim 

 

juf Marijke geen 

wel 

kinderverzorgster 

juf Marijke: elke voormiddag + do NM 

juf Kim: ma NM – di NM -- vrij NM 

oudste 

kleuters  

2de kleuter 

en 3de 

kleuter 

juf Marleen & juf Kim 

 

K2 juf Kim 

K3 juf Marleen 

juf Kim is 3 

voormiddagen bij 

de oudste kleuters 

juf Marleen: elke dag 

juf Kim: ma VM – di VM – vrij VM 

1ste graad 1ste 

leerjaar 

2de 

leerjaar 

juf Lien & juf Sibylle L1 juf Lien 

L2 juf Lien  

 

3 halve 

voormiddagen 

  

juf Lien: ma, di, woe, vrij 

juf Sibylle: 3 halve voormiddagen (ma, 

di, woe) + volledige donderdag 

2de graad 3de 

leerjaar 

4de 

leerjaar 

juf Saskia & juf Katrien L3 juf Saskia 

L4 juf Katrien 

4 voormiddagen 

 

 

juf Saskia: elke dag 

juf Katrien: ma VM – di VM – woe VM - 

do VM 

3de graad 5de 

leerjaar 

6de 

leerjaar  

meester Stef & juf 

Sibylle  

L5 juf Sibylle 

L6 meester Stef 

 

3 halve 

voormiddagen + 2 

namiddagen 

juf Sibylle: 3 halve voormiddagen (ma, 

di, woe) + ma NM - di NM + volledige 

vrijdag  

meester Stef: ma, di, woe, do 

LO  juf Linda => juf Ellen is 

interim   

meester Robin 

   

 

Juf Kim werkt op woensdag en donderdag in De Ark in Woesten. Juf Sarah werkt op dinsdagnamiddag en donderdag in De Ark in 

Woesten. Juf Lien werkt op donderdag in De Kastanje in Krombeke. 

 

*De lesroosters volgen nog. Het vergt wat puzzelwerk. We communiceren de lesroosters bij voorkeur als die volledig op punt staan. 

Bovendien dienen we ook rekening te houden met de andere scholen waar juf Ellen, meester Robin, juf Kim en juf Sarah lesgeven.  



 

VERTRAGING DOOR CORONA 

Alles lijkt alweer wat ‘normaal’. Toch hebben we de voorbije periode heel wat tijd en energie 

moeten steken in de aanpassing van de school aan de maatregelen m.b.t. corona. We konden 

van maart tot juni niet fysiek samenkomen voor personeelsvergaderingen. Mede daardoor 

hebben een aantal beslissingen m.b.t. volgend schooljaar vertraging opgelopen.  

Concreet gaat het over het plannen van activiteiten voor 2020-2021, kleine aanpassingen aan 

het schoolreglement, organiseren van de eetzaal voor 2020-201, … Op 30 juni werkt het 

Kastanjeteam een hele middag rond deze thema’s. Ook op de teamdag in augustus staan de 

items ter voorbereiding van 2020-2021 op het programma. Eind augustus informeert het 

Kastanjeblad jullie over de start van het schooljaar 2020-2021. Ongetwijfeld zullen we dan ook 

een aantal coronamaatregelen moeten meedelen.  

 

HUISBEZOEKEN VAN DE LEERKRACHTEN 

Pas eind augustus krijgen we uitsluitsel over het mogen afleggen van huisbezoeken. Dat is vrij 

laat. Daarom kiezen we ervoor om dit schooljaar geen huisbezoeken te doen, maar te werken 

met een infoavond in de tweede week van september.  

Op die infoavond geven de leerkrachten alle nodige informatie over hun klaswerking. Willen 

jullie toch graag in augustus een persoonlijk gesprek (fysiek, digitaal of telefonisch, afhankelijk 

van de richtlijnen), dan kunnen jullie de klasleerkracht daarvoor zeker contacteren. Elke 

leerkracht heeft een mailadres: voornaam.naam@kbrp.be  

 

SCHOOLREGLEMENT 

Elk schooljaar kunnen er een aantal wijzigingen zijn aan het schoolreglement. Bij elke wijziging 

dienen de ouders hun akkoord met het schoolreglement te formaliseren. We plaatsen het 

aangepaste schoolreglement begin juli online.  

Eind augustus krijgen jullie, samen met de informatie over het schooljaar 2020-2021, een 

document  ter ondertekening. Gelieve dat ondertekende document te ondertekenen vóór 31 

augustus op 1 september mee te geven met jullie kind.  

Dankjewel! 

 

INFOAVONDEN 

Op het programma   voor de infoavonden in september:  

- uitleg over het nieuwe leerplan ZILL dat van kracht gaat vanaf 1 september 2020 

Wie nieuwsgierig is, kan al eens kijken op https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen  

- uitleg over de klaswerking 

 

mailto:voornaam.naam@kbrp.be
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/


 

DATA SCHOOLJAAR 2020-2021 

 

De volledige kalender volgt in augustus. We zetten hier al een aantal data op een rijtje: 

08.09.2020  infoavond De Kastanje Proven 

10.09.2020 infoavond De Kastanje Krombeke 

23.09.2020 pedagogische werkdag (geen school) 

27.09.2020 schoolfeest De Kastanje Proven 

03.10.2020 uitgestelde Vormsel 2019-2020 

11.10.2020 uitgestelde Eerste Communie 2019-2020 

19.10.2020 vrije dag De Kastanje Proven & Krombeke 

 

31.10.2020 tot 8.11.2020  herfstvakantie 

 

10.11.2020 Sint op school 

18.11.2020 pedagogische werkdag (geen school) 

15.12.2020 oudercontact De Kastanje Proven 

17.12.2020 oudercontact De Kastanje Krombeke 

 

19.12.2020 tot 03.01.2021  kerstvakantie   

 

13.01.2021 pedagogische werkdag (geen school) 

03.02.2021 pedagogische werkdag (geen school) 

10.02.2021-12.02.2021  3-daagse van de 2de graad 

 

13.02.2021 tot 21.02.2021 krokusvakantie 

15.03.2021 vrije dag De Kastanje Proven (geen school) 

03.04.2021-18.04.2021   paasvakantie  

22.06.2021 vrije dag De Kastanje Krombeke (geen school) 

24.06.2021 oudercontact + afscheid 6de lj De Kastanje Krombeke 

28.06.2021 oudercontact + afscheid 6de lj De Kastanje Proven 

 

 

VOOR DE KLEUTERS: ZIN OM DE APP POK POK UIT TE PROBEREN? 

Deze winter kwam Esther (mama van James en Jack, peuter en 1ste kleuter) in onze 

kleuterklassen (Proven en Krombeke) om de educatieve app Pok Pok met onze kleuters uit te 

proberen. Pok Pok is een digitale speelkamer vol leuke, leerzame activiteiten, speciaal 

ontworpen om de creativiteit, nieuwsgierigheid en kritisch denken van je kleuter te prikkelen. 

Zonder tekst of ingewikkelde menu’s krijgen ze de kans om zelfstandig op ontdekking te gaan!  

Deze app is nog volop in ontwikkeling en nog niet op de markt verkrijgbaar, maar jullie krijgen de 

kans om deze app bij jullie thuis volledig gratis te testen! Stuur een mailtje naar Esther (mama van 

James, 1e kleuterklas, esther@builtbysnowman.com) om je in te schrijven, en zij helpt je verder 

op weg. (Momenteel enkel beschikbaar op Apple iPad + iPhone). 


