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De juiste school kiezen is geen gemakkelijke opdracht. 

Heel wat factoren beïnvloeden je keuze, maar de kwaliteit primeert. 

Gelukkig maar. 

Wat is nu kwalitatief onderwijs? 

GO! Basisschool Kubik heeft zo zijn eigen ideeën hierover. 

 

 

Kubik: een combinatie van traditioneel en 

methodegericht onderwijs 

 

 

Onze kenmerken: 

 

• Grote open klaslokalen 

• Rijk didactisch, uitnodigend materiaal 

• Focus op ervaringsgericht leren en ontdekkend leren 

• Samen Ondernemen: Ondernemingszin stimuleren, ondernemend 

leren met aandacht voor individuele talenten, passie en 

positiviteit. 

• Ondernemersateliers 

• 21ste eeuwse vaardigheden 

• Specifieke aandacht voor coöperatief leren (samenwerkend leren 

en differentiatie) 

• De regel van de 3R’s: Rust (ontspanning), Respect (talenten en 

passies), Resultaat (kwaliteit)  

• Graadklassen 

• Lerarencontacten  
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Onze visie en onze werking 

 

Visie 

Wij hebben een specifieke schoolvisie: Samen Ondernemen gekoppeld aan 

muzische vorming en positiviteit.  

De 21ste eeuwse vaardigheden zijn in onze visie opgenomen.  

GO! Basisschool en internaat Kubik stimuleert ondernemingszin bij kinderen 

vanaf 2,5 jaar om zo spelenderwijs te werken aan onze toekomstbouwers!  

Innovatie, communicatie en marketing zijn enkele thema’s uit ons aanbod die 

jouw kind de kans geven om in lessen, ondernemersworkshops en projecten 

zijn individuele talenten, passies en kwaliteiten te ontplooien: ‘Management op 

kindermaat’.  

Een gestructureerde dagindeling in groepen met ruimte voor studie, sport en 

ontspanning in een groene omgeving zorgen voor een warm thuisgevoel.  

Door de geïntegreerde aanpak van de basisschool en het internaat, is dit een 

totaalconcept, waar ook plaats is om te ‘spelen’…, want iedere ondernemer 

weet hoe belangrijk het is om te ontspannen.  

DURF DROMEN, DURF DENKEN en DURF DOEN! 

Kinderen met dromen worden volwassenen met een visie. 

 

Ondernemersateliers 

Boven op het normale aanbod, bieden wij ondernemersateliers aan, waar hard 

gewerkt wordt aan onze schoolvisie. Regelmatig kunnen de leerlingen ‘kiezen’ 

om in bepaalde ateliers te werken waar ze methodegericht aan de slag gaan 

met een leerkracht als expert in een bepaald domein. Vooral de domeinen 

media en techniek met het ‘Samen Ondernemen’ zullen hier expliciet aan bod 

komen.  
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Nuttige informatie 

Voorschoolse opvang voor dagkinderen (niet-internen) 

Van 8u30 tot 8u40 kan je je kind(eren) naar de speelplaats brengen. 

 

Schooluren 

Voormiddag: 08u45 -12u25 

Namiddag: 13u40- 15u20 

De schooldag start om 8u45. Wij verwachten dat de kinderen om 8u40 op 

school aanwezig zijn, minimaal 5 minuten voor de aanvang van de lessen of 

activiteiten. Vroeger op school zijn is aan te raden voor het welbevinden van de 

kinderen. Ze hebben dan nog even de kans om te spelen voor de lessen starten. 

Gelieve dit te respecteren.  

Om de werking niet te verstoren, vragen wij de ouders ten laatste om 8u42 de 

speelplaats te verlaten. Je wordt hierop attent gemaakt door de eerste bel voor 

de aanvang der lessen. De volgende bellen zijn voor de kinderen. Ouders en 

kinderen komen niet in de gangen.  

Kinderen die na 8u45 komen, zijn te laat en dienen zich eerst aan te melden op 

het secretariaat. Een medewerker zal de leerling naar de klas brengen.  

De schooldag eindigt om 15u20. Op woensdag om 12u25. De kinderen kunnen 

afgehaald worden op de speelplaats.  

 

Naschoolse opvang dagkinderen 

De kinderen worden onmiddellijk na school opgehaald. De juf brengt de 

leerlingen naar de ouders aan de poort. Vanaf 15u25 worden de ze naar het 

internaat gebracht waar ze samen met hun leefgroep en de opvoeder kunnen 

vertoeven. (internen) 

Vanaf 16 uur begint, na de korte speeltijd en het vieruurtje, de studie van het 

internaat. We vragen daarom de kinderen niet af te halen tussen 16u en 17u. 

Na 17u kan je je kind afhalen aan de ‘sortie’.  Informatie over de werking van 

het internaat kan je bekomen bij de directeur, mevrouw Vasile. 
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Directeur school & internaat:  Mevr. Laila Vasile 

Internaatbeheerder: Dhr. Gunther Nelissen. 

Juffen en meester 

Lagere school  

1ste graad: juf Cindy, co-teacher: juf Briana 

2de graad: juf Laura Parisi   

3de graad: juf Iris Sorce  

SES- leerkrachten: juf Ilse, juf Ingrid & juf Marion 

 

Bijzondere leerkrachten 

Zorgcoördinator: juf Veerle  

Zorgleerkrachten: juf Chloë, juf Goedele 

Lichamelijke opvoeding: meester Eddy 

 

Levensbeschouwelijke vakken 

Rooms-Katholieke godsdienst: juf Pascale  

Niet-confessionele zedenleer: juf Elly  

Islamitische Godsdienst: Juf Zeynep   

 

Juf Romina en juf Nancy zijn onze secretariaatsmedewerkers. 

 

In de ondernemersateliers zullen de leerlingen geweldige dingen exploreren en 

kennis maken met de wereld van het ‘Samen Ondernemen’.  

Indien je kennis wil maken met ons volledig Kubikteam, kan je een kijkje nemen 

op onze website (www.gokubik.be). 

  

Contact 

Bij vragen of bezorgdheden kan je je steeds wenden tot de directeur, de 

zorgcoördinator en/of de klastitularissen (089 76 45 50). 

De leerkrachten kan je, buiten onze oudercontacten en lerarencontacten, na 

school dagelijks even aanspreken om een afspraak vast te leggen. 
 

 

 

http://www.gokubik.be/


6 
 

GO! Campus Kubik           Heikampstraat 37           3630 Maasmechelen       Directeur: Mevr. Laila Vasile        
                                              Tel  089.76.45.50               www.gokubik.be 

Graadklassen  

Wij kiezen er als school voor om in graadsklassen te werken. Wij zijn ervan 

overtuigd dat de leerlingen op die manier veel van elkaar leren en leren zorgen 

voor elkaar. Zelfstandigheid en zelfvertrouwen zijn twee talenten die hierdoor 

worden bevorderd en waarin de kinderen zeker zullen groeien.  

Co-teachers zorgen voor extra ondersteuning in de klas en helpen om bepaalde 

lessen toch afzonderlijk aan te bieden wanneer nodig.   

 

Bibliotheekbezoek 

Vijf keer per jaar g aan wij naar de bibliotheek. We verplaatsen ons met de bus.  

Wanneer? De juf brengt jullie tijdig op de hoogte via de agenda of onze 

Kubikkrant.  

 

Schoolzwemmen 

Om de twee weken gaan de kinderen zwemmen met school. De andere week 

met het internaat. Geef steeds een zwemzak met zwemgerief en een badmuts 

mee! Lange haren? Zorg ervoor dat ze vast zitten. 

In het begin van het schooljaar krijgen jullie hier verdere richtlijnen over.   

 

Lichamelijke opvoeding (LO) 

Er worden 2 lestijden per week per graadsklas uitgetrokken voor LO. De 

klastitularis geeft zelf nog extra bewegingstussendoortjes.  

Benodigdheden: gelabelde turnpantoffels, een sportbroekje en een turn T-shirt 

van de school. Indien jouw kind nog geen T-shirt van onze school heeft, kan dit 

besteld worden via de turnmeester, Eddy Nagy. 

 

Muzische vorming 

Voor muzische vorming hebben we geopteerd voor een doorschuifsysteem 

zodat de leerlingen alle domeinen van muzische vorming bij een ‘expert’ 

kunnen volgen. Onze expert voor beeld is juf Iris, juf Laura voor muziek  en voor 

drama en beweging is dit juf Cindy.  
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Maandagochtendritueel en taken 

Op maandagochtend vindt er altijd een vast ochtendritueel plaats. De kinderen 

mogen na overleg met de leerkracht iets meenemen om over te vertellen (vb. 

lievelingsboek) of er wordt over het weekend verteld.  

Het groeipunt van de week wordt besproken en de leerlingen krijgen/kiezen 

weektaken. Deze taakjes kunnen zijn: boodschapper, uitdeler, planten- en 

dierenverzorger, cameraman, nieuwsman, … .  

 

Beloningssysteem en voorvalrapporten 

We werken in de lagere school met een beloningssysteem en 

voorvalrapporten. De werking hiervan en de visie hierover vind je in ons 

schoolreglement. Het systeem wordt tijdens de schooluren op heel de Campus 

toegepast: klas, speelplaats, … Op het einde van de week wordt de score van 

het beloningssysteem in de agenda genoteerd. Het zou fijn zijn indien je thuis 

ook positieve aandacht besteedt aan deze scores en de daar aan vasthangende 

beloningen of sancties.  

Bij een voorvalrapport word je op de hoogte gebracht via de agenda en 

wanneer nodig, word je op gepaste tijden uitgenodigd. De voorvalrapporten 

dienen om te reflecteren over het voorval en het herstelproces op gang te 

zetten.  

 

Rekenautomaat en spellingsautomaat 

Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend werken de leerlingen in hun reken- 

en/of spellingsautomaat. Extra uitleg hierover kan je steeds vragen aan de juf. 

 

Tafelmapje en tafelwedstrijd (vanaf 3de leerjaar) 

Wekelijks zullen de leerlingen thuis werken in hun tafelmapje. Elke maand 

wordt er ook een tafelwedstrijd gehouden. Zowel de 2de graad als de 3de 

graad doet hieraan mee. De naam van de winnende klas en leerlingen zullen 

uitgehangen worden.  
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Onze ‘Kubikkrant’, communicatie, agenda, postenveloppe en huistaken.  

Tweewekelijks ontvang je een Kubikkrant. Hierin kan je het leven binnen de 

school/klas een beetje volgen. Wat hebben we de afgelopen weken gedaan, 

wat volgt er de volgende weken, wat zijn belangrijke aandachtspunten zoals 

bijv. een klasuitstap. Je kan de krant digitaal lezen via Smartschool of op de 

website. Voorlopig zal dit ook nog in de Whatsappgroep ‘Kubik LAGER ouders’ 

verschijnen. Indien je graag een papieren versie wenst, kan je dit aan de 

klastitularis vragen.  

‘Smartschool’ dient als communicatiemiddel van de school naar de ouders toe.  

Alle belangrijke info, brieven, … ontvangt u vanaf nu dus via Smartschoolmail.  

In onze ‘WhatsAppgroep’ posten we enkel foto’s*, noodzakelijke dringende 

mededelingen en een reminder wanneer er een Smartschoolmail verstuurd 

wordt.   

*Om jullie een idee te geven over de bezigheden, de activiteiten en de projecten 

van jullie kapoenen binnen onze visie, posten we in de app foto’s van de 

leerlingen. Het is niet mogelijk om wekelijks van alle kinderen foto’s te posten. 

Dit zal afwisselend zijn.  

In de app kan niet gereageerd worden. De groep is niet bedoeld als 

communicatiemiddel tussen ouder en school.  

Gelieve de leerkrachten zo weinig mogelijk te appen. Ook zij hebben recht op 

privacy en rust. Ze zullen jullie berichten ten gepaste tijde beantwoorden.  

Tijdens schooluren zullen zij zeker niet reageren op berichten. 

Heb je een mededeling? Verwittig tijdens de schooluren het secretariaat op het 

nummer: 089 76 45 50.  

Communiceren met de school of klastitularis kan via de agenda of na een 

telefonische afspraak. U belt hiervoor naar het hoofdnummer van onze school 

tijdens schooluren (089 76 45 50).  

De agenda is een planningsdocument en een communicatiemiddel. Deze dient 

elke dag getekend te worden door de ouder, voogd of opvoeder en door de 

leerkracht. Achteraan vind je een lijst met vaak gebruikte afkortingen. Voor de 

post is er een postenveloppe voorzien.  

De kinderen krijgen huistaken op maandag, dinsdag en donderdag. De derde 

graad ook in het weekend.  
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Toetsen, toetsenmap en werkboeken 

Er worden regelmatig toetsen afgenomen. De leerkracht en de leerlingen 

plannen deze samen in. Deze worden tijdig ingeschreven in de agenda van de 

kinderen. Regelmatig zal de door de leerlingen verbeterde toetsenmap 

meegegeven worden naar huis. De ouders tekenen de toetsen af en geven deze 

de volgende dag terug mee naar school.  

Werkboeken worden elke vrijdag mee gegeven ter inzage en/of ter 

verbetering. Gelieve deze telkens na het weekend mee terug te geven. 

 

Rapporten en oudercontacten 

Er worden 4 contactmomenten en 4 rapporten voorzien per jaar. U wordt 

hiervoor tijdig door de juffen uitgenodigd. De data kan je in de frigofiche in 

bijlage terugvinden.   

Tijdens de contactmomenten zal je toelichting krijgen over de vorderingen van 

jouw kind(eren). Je kan dan de werkboeken, de toetsenmappen en de werken 

inkijken. 

 

Lerarencontacten (Permanentiedagen) 

Naast de oudercontacten waar wij met jullie graag in gesprek gaan, organiseren 

we lerarencontacten.  

Wat is een lerarencontact? Dit zijn momenten waarop je de mogelijkheid krijgt 

om in gesprek te gaan met de leerkrachten. Zit je met een bezorgdheid, heb je 

een vraag voor ons, wil je iets specifieks met ons bespreken, dan nemen we 

daar graag de tijd voor. Een lerarencontact is niet verplicht en enkel nodig 

indien jullie dit wensen.  

De permanentiedagen vinden 4 keer per jaar plaats. De leerkracht brengt je 

tijdig op de hoogte via de agenda. Je kan hiervoor intekenen wanneer nodig. In 

de frigofiche kan je deze data terugvinden.  
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Middag: keuzemenu  

Elke derde week van de maand krijg je het maandmenu van de daaropvolgende 

maand mee naar huis. Jullie kunnen een keuze maken tussen soep, een warme 

maaltijd (soep, middag en dessert) of een broodmaaltijd.  

Wil je liever zelf een broodmaaltijd meegeven, dat kan! Zorg bij voorkeur voor 

een gezond evenwicht. 

 

Fruitdagen (1. Oog voor lekkers – 2. Andere fruitdagen) 

1. Oog voor lekkers – gesubsidieerd fruit op woensdag 

Je kan ervoor kiezen om voor dit project in te schrijven in het begin van het 

schooljaar via een afzonderlijke brief.   

2. Andere fruitdagen (ma –  di – do – vrij) 

Op de menukaart kan je opgeven of je gedurende de hele maand fruit wenst 

voor jouw kind. Er wordt gezorgd voor afwisseling. Kies je hier niet voor, 

gelieve jouw kind dan elke dag een stuk fruit of een gezond tussendoortje mee 

te geven (boterham of yoghurt; geen chocolade ed.; zie schoolreglement). 

 

Water 

We hebben een water- en plasbeleid in de lagere school.  We drinken water op 

vaste tijdstippen én wanneer jouw kind aangeeft dat het dorst heeft. Indien je 

kind graag melk drinkt tijdens de eerste speeltijd of de middag, mag je dit 

uiteraard meegeven. 

Let op: enkel water en melk zijn mogen omwille van het gezondheidsbeleid. 

Frisdranken mogen niet. 

We vragen om gelabelde of gepersonaliseerde drinkbekers met afsluiting mee 

te geven. Geef dit gevuld mee. Hervullen met water kan GRATIS op school.  
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Privacy beleid 

Ouders dienen een verklaring te tekenen rond het privacybeleid. Hier kan je  

kiezen of jouw kind al dan niet mag verschijnen op sociale media zoals 

Facebook, WhatsApp, de schoolwebsite of eventuele krantenartikelen… Het is 

niet toegelaten om persoonlijke foto’s (van anderen) te verspreiden via 

persoonlijke (sociale) media. Je hebt dit bij de inschrijving besproken en 

ondertekend. 

 

Jarigen  

Als de kinderen jarig zijn, wordt er feest gevierd in de klas. De kinderen kunnen 

kiezen, indien de ouders dit wensen, voor een eenvoudige traktatie. Deze 

wordt dan samen opgegeten in de klas.  

Snoep meegeven is o.w.v. ons gezondheidsbeleid niet toegelaten. Iets 

meegeven voor elk kind afzonderlijk of voor thuis ook niet. 

Indien je liever een klascadeau koopt, kan je dit overleggen met de klastitularis. 

Uiteraard is dit niet verplicht.  

Gelieve een datum vast te leggen, zodat dit in het rooster kan ingepland 

worden en er voldoende aandacht aan geschonken kan worden.   

 

Kleding en pantoffels 

Trek uw kind bij voorkeur gemakkelijke kledij aan zodat het ongehinderd kan 

leren en spelen.  

Graag pantoffels* meegeven. Het dragen van pantoffels hoort bij onze 

schoolvisie. Pantoffels zorgen voor een warm thuisgevoel en houden de klas 

proper. Onze vloerverwarming geeft hier een extra dimensie aan. Schoenen 

worden in de gang onder de kapstok geplaatst. De pantoffels boven op de 

kapstokken.  

*Turnpantoffels kunnen perfect als pantoffels dienen. 
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Schooltassen en jassen 

De schooltassen en jassen kan je best labelen. De kapstokken zijn ook 

gepersonaliseerd zodat er geen misverstanden ontstaan.  

 

Wat bij ziekte of afwezigheid 

Gelieve bij ziekte of afwezigheid tijdens de schooluren tijdig de school te 

verwittigen via het nummer 089 76 45 50. 

 

C.L.B. Centrum voor Leerlingen Begeleiding 

Naast de klastitularis volgt ook het CLB-team de evolutie van onze leerlingen op. 

In dit centrum werkt een team van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk 

werkers, psychologen, pedagogen. 

Samen met de school zorgen zij ervoor dat jouw kind zich goed voelt op school en 

daarbuiten. Zo willen ze de slaagkansen verhogen. Niet alleen op school, maar ook in 

het latere leven. 

Meer informatie krijg je hierover in het begin van het schooljaar van het CLB zelf en 

kan je terugvinden in ons schoolreglement.  

Contactgegevens:  
 

CLB GO! Genk-Maasland – Hoofdzetel te Genk 

Weg naar As 199 A 

Tel.: 089/365 790 

www.clb-genk-maasland.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clb-genk-maasland.be/
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Lijst van vrijwillige benodigdheden  
1STE GRAAD 

 

 

 Een potlood  

 Een gom 

 Een potloodslijper met opvangbakje 

 Een blauwe en groene balpen 

 Een lijmstift 

 Een lat van 30 cm 

 Een huiswerkmap A4-formaat met elastieken 

 Een schaartje (let op bij linkshandige kinderen) 

 10 of 12 kleurtjes zijn voldoende  

 Markeerstiften in min 3 kleuren 

 Een pennenzak 

 Boekentas (waar een A4-map inpast) om alles netjes in op te bergen. 

 3 kleine doosjes (letter- en woordkaartjes) 

 

 

 

Extra: 

 

 Een oud T-shirt van mama of papa voor bij het schilderen en knutselen 

 Een pak vochtige doekjes 

 Een doos tissues 

 (Turn)Pantoffels 
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Lijst van vrijwillige benodigdheden  
2de GRAAD 

 

 Een potlood  

 Een gom 

 Een potloodslijper met opvangbakje 

 Een blauwe en groene balpen 

 Een lijmstift 

 Een lat van 30 cm 

 Een huiswerkmap A4-formaat met elastieken 

 Ringmap  

 Een schaar (let op bij linkshandige kinderen) 

 10 of 12 kleurtjes zijn voldoende  

 Markeerstiften: min. 3 kleuren 

 Een pennenzak 

 Boekentas (waar een A4-map inpast) om alles netjes in op te bergen. 

 3 kleine doosjes (woordkaartjes BLOON) 

 Zakrekenmachine  

 Geodriehoek  

 

 

Extra: 

 Een oud T-shirt van mama of papa voor bij het schilderen en knutselen 

 Een pak vochtige doekjes 

 Een doos tissues 

 (Turn)Pantoffels 
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Lijst van vrijwillige benodigdheden  
3de graad 

 

 Blauwe en groene pen 

 Pennenbakje voor op de bank of pennenzak 

 Gom & Potlood 

 Markeerstiften (2 kleuren) 

 Slijper met potje 

 Schaar & passer 

 Geodriehoek & lat (30 cm) 

 Map met elastiek A4 (2 waarvan 1 dient als huiswerkmap) 

 Eén grote ringmap 2 ringen met hefboom 

 Eén ringmap 2 ringen zonder hefboom 

 Tip-ex (roller) 

 Kaftpapier 

 Rekenmachine 

 Kleurtjes & stiften 

 Tussenbladen (voor in ringmap) 

 Post-its  

 (Turn)Pantoffels 

 Oortjes of hoofdtelefoon  

 

Extra: 

 Een doos tissues 
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GO! Tehuis en basisschool Kubik 

 

JAARTHEMA 2020 - 2021 
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Dankwoord aan onze ouders, onze leerlingen en het  

voltallig Kubikteam 

Bedankt voor het vertrouwen in onze school. 

Bedankt aan het voltallig Kubikteam én 

vooral bedankt aan al onze leerlingen! 

Wij wensen alle leerlingen en hun ouders een boeiend en leerrijk schooljaar 

toe, met veel gelukkige momenten en ontspanning. 

Laten we van mekaar leren en er voor elkaar zijn! 

Samen leren, samen leven, samen spelen en samen ondernemen… 

Het mooiste wat we een kind kunnen geven is een kans! 

Een kans om zichzelf te leren kennen, 

zichzelf te leren ontdekken, 

zichzelf te verkennen en 

zichzelf te ontplooien tot actieve waarde(n)volle burgers. 

Ieder van onze ukjes heeft talenten en passies. Laten we ze samen ontdekken, 

er vorm aan geven en 

er onze toekomstbouwers van maken! 

Samen met jullie bepalen wij als opvoeders en leerkrachten mee de 

toekomst. 

Samen vormen wij een stukje de maatschappij van morgen. 

 

“Education is the most powerful weapon which we can use to 

change the world!” (Nelson Mandela) 
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Contactgegevens 

GO! Internaat en basisschool Kubik 

Heikampstraat 37, 3630 Maasmechelen Limburg 

Telefoon: 089.76 45 50 

E-mail:  gokubik@scholengroep14.be 

 

Directeur: Mevr. Laila Vasile 

Bereikbaar tijdens de schooluren of op afspraak. 

 

Schooluren 
 

ma, di, do en vr:  8u45 - 15u20 

woensdag:   8u45 - 12u25 
 

We verwachten dat de kinderen steeds minimaal 5 minuten voor de aanvang van de lessen 

of activiteiten op school aanwezig zijn. 
 

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid? 

Verwittig de school altijd telefonisch tussen 8u00 en 16u00 op 089/76 45 50. 

Een leerling mag per schooljaar 4 keer afwezig zijn met een briefje van de ouders (zie 

schoolreglement).  

Voor afwezigheid langer dan 3 opeenvolgende schooldagen moet er altijd een geldig 

medisch attest zijn. 
 

Website 

Op onze website (www.gokubik.be) zal u zien dat u voor verschillende onderdelen een 

wachtwoord nodig heeft.  

Het wachtwoord voor het schooljaar 2020-2021 is: bepositive 
 

Uitstappen  

Doorheen het jaar zullen we aan verschillende activiteiten deelnemen (bibliotheekbezoek, 

zwemmen, cultureel centrum Maasmechelen, …). 

Hiervoor verplaatsen wij ons met de bus, de auto of te voet. U zal hiervoor nog een 

toelatingsformulier ontvangen. 

 

Geïntegreerde Werk Periode 

20/05/2021 – 21/05/2021   K0 + K1 + K2 

19/05/2021 – 21/05/2021    K2 + K3 + 1e graad 

17/05/2021 – 21/05/2021   2e graad + 3e graad 

http://www.gokubik.be/
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Kindvrije dagen 

02/10/2020  pedagogische studiedag 

12/05/2021  pedagogische studiedag 

05/10/2020  facultatieve verlofdag 

06/10/2020   facultatieve verlofdag 

 

Schoolvakanties 
 

02/11/2020 – 08/11/2020 herfstvakantie 

11/11/2020   wapenstilstand 

21/12/2020 – 03/01/2021 kerstvakantie 

15/02/2021 – 21/02/2021 krokusvakantie 

05/04/2021 – 18/04/2021 paasvakantie 

01/05/2021   dag van de arbeid 

13/05/2021   O.H. Hemelvaart 

14/05/2021   brugdag 

24/05/2021   pinkstermaandag 

01/07/2021 – 31/08/2021 zomervakantie 
 

 

Nuttige Campusgebonden data* 
 

31/08/2020  digitaal kennismakingsmoment GO! Kubik 

01/09/2020  startschot schooljaar en thema: Be happy, Bee Kubik 

11/09/2020  openklasdag lager - uitgesteld 

18/09/2020  openklasdag kleuter - uitgesteld 

20/09/2020  internaatsuitstap & tentenkamp 

09/10/2020  eetdag: uitgesteld 

04/12/2020  Sinterklaas bezoekt onze school 

16/12/2020  winterhappening 

29/01/2021  familiefeest & opendeurdag 

19/03/2021  Dag van de Kleuter & lentebrunch (groot) 

07/05/2021  massacross interscholen MM (lagere school) 

30/05/2021  schoolfeest en Samen Ondernemen 

02/06/2021  sportdag lager 

16/06/2021  sportdag kleuter 

23/06/2021  BBQ internaat 

28/06/2021  proclamatie 3de kleuterklas en 6de leerjaar 

29/06/2021  schoolreis: alle leerlingen 
 

* onder voorbehoud: de meeste activiteiten zijn owv corona onder voorbehoud 
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Lerarencontacten* (=permanentie) 

Donderdag 08/10/2020 

Donderdag 10/12/2020 

Donderdag 04/03/2021 

Donderdag 27/05/2021 

 

*Lerarencontacten: u kan een gesprek aanvragen met de leerkracht; niet verplicht 

 

Rapporten en/of oudercontacten 

Donderdag 12/11/2020  (opvoeder op vraag) 

  lagere school: rapport en oudercontact 

  kleuters: enkel oudercontact; geen rapport 

 

Donderdag 21/01/2021 (opvoeder aanwezig) 

 lagere school: rapport en oudercontact 

 kleuters: rapport en oudercontact 

 

Dinsdag 20/04/2021 (opvoeder op vraag) 

          lagere school: rapport en oudercontact → op uitnodiging 

          kleuters: enkel oudercontact; geen rapport → op uitnodiging 

 

Donderdag 24/06/2021 (opvoeder aanwezig) 

 lagere school: rapport en oudercontact   

 kleuters*: rapport en oudercontact 

 

Opmerking: 

 

Graag na 2 werkdagen het rapport ondertekend terug mee te geven. (Visie op 

rapport =  GROEIRAPPORT) 

 

*De peuters krijgen enkel een rapport op het einde van het schooljaar. De ouders 

zijn welkom op een contactmoment.  
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