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Voorwoord
Beste kleuters,
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
Door het sluiten van de scholen, de fase van de pre-teaching, de geleidelijke heropstart en de
steeds wisselende communicatie ging onze DvM-Bode ook een tijdje in lock-down.
Heel wat weken verder na 16 maart, zijn we meteen al aan het einde van het schooljaar beland.
Een schooljaar dat we niet snel zullen vergeten. Zelfs voor het komende schooljaar zijn er nog
geen zekerheden.
Wat wel zeker is, is het snel naderen van de zomervakantie. Hopelijk voor ieder van ons een
welgekomen rustpunt dat hopelijk over zal gaan in een ‘normale’ heropstart in september.
Met de laatste anderhalve schoolweek voor de boeg hebben we onze DvM-Bode dan ook
gevuld met heel wat weetjes en praktische zaken om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Vooral de laatste twee schooldagen zullen nog wat wijzigingen met zich meebrengen.
Verderop geven we jullie een duidelijk overzicht.
Voor onze zesdeklassers zal het een nooit eerder geziene afsluiting van het schooljaar worden.
De hoop om met z’n allen feestelijk de lagere school af te sluiten, hebben we inmiddels
opgeborgen. Toch hebben de juffen en leerlingen voor een fijn aandenken gezorgd. Wij van
onze kant hopen alvast dat de fijne herinneringen aan het verblijf in onze basisschool een

bijzondere plek krijgen en in de toekomst een uitnodiging zullen zijn om ons nog eens te
bezoeken. We wensen al onze zesdeklassers veel succes in de secundaire school!
Ook voor onze kleuters van de derde kleuterklas zal er jammer genoeg geen
overgangsmoment naar het eerste leerjaar zijn. Het welkom in september zal dan ook nog
hartelijker zijn dan anders.
Bij het einde van het schooljaar horen ook woorden van dank:
- Dank aan jullie ouders. Voor het vertrouwen dat jullie onze school schonken. Voor het
aanmoedigende woordje of de waardering die we mochten voelen. Voor de betrokkenheid en
kritische noot om te verbeteren waar het kan. Voor jullie engagement om samen met de
school onze kinderen de beste groeikansen te geven… BEDANKT!
- Dank aan onze leerlingen. Jullie spontaniteit en grenzeloos enthousiasme vormden de motor
van ons schoolgebeuren. Jullie inzet en vriendschap vormden de zuurstof in onze school om er
elke dag opnieuw tegenaan te gaan… BEDANKT!
- Dank aan onze juffen en meesters en onze stagejuffen. Jullie engagement en betrokkenheid
vooral in deze bijzondere tijden werkten inspirerend. Jullie inzet voor en bezorgdheid om de
leerlingen vormden de basis voor onze kernopdracht: ONDERWIJZEN. Jullie flexibiliteit en
tomeloos enthousiasme gaven gestalte aan ons waarde(n)vol team… BEDANKT!
- Dank ook aan onze personeelsleden die zorgden voor de opvang, het secretariaatswerk en
het onderhoud. Jullie vormden een onmisbare schakel in het geheel. Flexibiliteit was dit
schooljaar meer dan ooit jullie tweede natuur… BEDANKT!
- Dank aan de leden van het oudercomité en de schoolraad. Jullie opgenomen engagement is
een belangrijke steun voor onze schoolwerking. Een vrijwillige bijdrage die ten zeerste wordt
gewaardeerd… BEDANKT!
Ik wens ieder van jullie een fijne zomervakantie toe.
Voor de schoolverlaters: Veel succes!
Voor alle anderen: Graag tot 1 september 2020!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur
DvM Basisschool
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WAT?

WIE?

Leerlingen die
op school
verwacht
worden:

10.00 – 11.00u:Overleg –
Samenwerkingsafspraken CLB
13.00-15.00u: Lokaal
OnderhandelingsComité

Directeur, juf Hilde

Alle kleuters
L1+2+6

20.00u: Schoolraad

Directeur, juf Katrien,
meester Bart , leden
schoolbestuur

Directeur, juf Katrien,
meester Bart, juf Liesbet,
leden SR

Alle kleuters
L1+2+6
Alle kleuters
Alle kleuters
L3+4+5
Alle kleuters
L3+4+5

8.30-15.00u: Sportdag ‘The
Outsider’
8.30 – 15.00u: Laatste
schooldag
20.00u: Oudercomité
8.30 – 12.05u: Laatste
schooldag
9.00 – 11.45u: Laatste
schooldag

Leerlingen van het 6de
leerjaar
Leerlingen van L3+4+5
Juf Mieke VN, juf Katrien,
directeur, leden OC
Leerlingen van L1+2+6

Alle kleuters
L3+4+5+6

Alle kleuters
L1+2+6

Kleuterschool

START VAN DE ZOMERVAKANTIE
Inschrijvingen tijdens de zomervakantie:
2-3-6-7 juli
17-18-19-20-21 augustus
24-25-26-27-28 augustus
31 augustus
Telkens van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u ENKEL na telefonische
afspraak (053 21 29 88).

GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE
Op maandag 15 juni 2020 werden een aantal wijzigingen goedgekeurd door het
schepencollege van de stad. Deze wijzigingen hebben ook hun impact op de
verkeerssituatie rond onze school. We willen hier dan ook jullie aandacht op vestigen.
Zowel de Molenstraat als de Pontstraat krijgen met onmiddellijke ingang het
erfstatuut.
Dit betekent dat voetgangers en fietsers de volledige breedte van de openbare weg
mogen gebruiken en dat de snelheid er beperkt is tot 20km/uur.
Als school vinden we een verkeersveilige omgeving heel belangrijk. We roepen iedereen
dan ook graag op om de geldende verkeersregels maximaal op te volgen.
Om onnodige boetes te voorkomen willen we als school ook expliciet vragen om de
verkeerscode rond de Sint Martinuskerk en bij uitbreiding de ruime schoolomgeving te
respecteren. Hier zal vanaf maandag 22 juni tussen 15.00u en 16.00u extra controle gedaan
worden door de lokale politie. Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard!

INFO VAN DE STAD:
Aangepaste verkeersmaatregelen omwille van corona
tot eind augustus.
CORONAMOBILITEITAALST ONTKNOOPT
De coronacrisis heeft het straatbeeld letterlijk veranderd. Meer fietsers en
voetgangers nemen deel aan het verkeer en dat leidt soms tot conflicten. De
stad neemt enkele maatregelen om de situatie verkeersveiliger te maken én
om de broodnodige extra ruimte te geven aan horeca-uitbaters.

De stad wil de horeca-uitbaters maximaal ondersteunen na de sluitingsperiode door corona
door hen de kans te geven hun terrassen – waar mogelijk - maximaal uit te breiden. Volgende
straten krijgen tijdelijk het erfstatuut, tot 31 augustus 2020. Dit betekent dat voetgangers en
fietsers de volledige breedte van de openbare weg mogen gebruiken en dat de snelheid er
beperkt is tot 20km/uur. Het nieuwe karakter van de gekozen straten nodigt bezoekers meer uit
om plaats te nemen op de terrassen.

Volgende straten krijgen dit tijdelijk statuut:
•
Molenstraat
•
Zwarte Zusterstraat
•
Graanmarkt
•
Pontstraat, weggedeelte vanaf de Volderstraat richting Grote Markt
•
Korte Nieuwstraat
•
Boterstraat
•
Houtmarkt, stuk tussen Huis De Vos en Café Canterbury
Aangepaste situatie Werf
Om de Molenstraat zoveel mogelijk te ontlasten van verkeer, wordt het kruispunt aan de Werf
aangepast. Vanaf 15 juni 2020 kun je links afslaan naar de Vaartstraat, richting Graanmarkt.
Blijven fietsen
Heel wat Aalstenaars hebben de laatste maanden de fiets (her)ontdekt als ideaal
vervoersmiddel naar en in de stad. De stad doet een warme oproep om te blijven fietsen en
plaatst extra fietsenstallingen op de binnenkoer van het oude stadhuis. Zo kun je je fiets veilig
parkeren in hartje stad.

REGELINGEN EINDE SCHOOLJAAR
De maatregelen naar aanleiding van corona, zorgen ervoor dat we het lopende
schooljaar niet in normale omstandigheden kunnen afsluiten. Vooral voor onze
leerlingen van het 6de leerjaar is dit een bijzonder jammere zaak. Ondanks het feit
dat een proclamatie toch mogelijk zou zijn, hebben we als school beslist dat de
opgelegde voorwaarden een fijne viering in de weg staan. Wel kozen we ervoor om
onze 6de leerjaren nog een sportdag op maandag aan te bieden en hen ook op
dinsdag hun schooljaar op onze school te laten afsluiten.
We zetten graag nog eens alle afspraken op een rijtje:
1. Week van 22 juni tot en met 26 juni 2020 – GEEN WIJZIGINGEN!
a. De kleuters komen alle dagen naar school, zoals ook de voorbije weken het
geval was.
b. L1+2+6 komen op maandag en dinsdag naar school.
c. L3+4+5 komen op donderdag en vrijdag naar school.
d. Noodopvang voor leerlingen van de lagere school blijft doorlopen.
2. Laatste twee schooldagen – 29 en 30 juni 2020
a. Maandag 29 juni
i. De kleuters komen een ganse dag naar school.
ii. L3+4+5 komen hun laatste dag naar school. Voor deze leerlingen
eindigt het schooljaar om 15.00u!
iii. L6: Onze zesdeklassers krijgen nog een sportdag aangeboden om
met de klas toch nog een fijn moment te beleven als afsluiter.
Deze sportdag gaat door op de site ‘Schotte’ in openlucht en wordt
georganiseerd door ‘The Outsider’. Meer info volgt via de
klasleerkrachten en meester Mathias.
b. Dinsdag 30 juni
i. Kleuterschool: Alle kleuters komen naar school van 9.00u tot
11.45u. Om 11.45u eindigt het schooljaar en kunnen de kleuters

afgehaald worden via de grijze poorten aan het Sint
Martensplein.
ii. L1+2+6: De leerlingen van 1ste, 2de en 6de leerjaar komen naar
school van 8.30u tot 12.05u. Om 12.05u eindigt het schooljaar en
kunnen de leerlingen afgehaald worden via de grijze poorten aan
het Sint Martensplein.
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24.06

Donderdag
25.06

Vrijdag
26.06

Maandag
29.06

Dinsdag
30.06

9.00-15.25u

9.00-15.25u

9.00-12.40u

9.00-15.25u

9.00-15.25u

9.00-15.25u

9.00-11.45u

8.30-15.00u
8.30-15.00u

8.30-15.00u
8.30-15.00u

8.30-12.05u
8.30-12.05u
8.30-15.00u
8.30-15.00u
8.30-15.00u

8.30-15.00u

8.30-15.00u
8.30-15.00u
8.30-15.00u

8.30-15.00u

8.30-15.00u
8.30-15.00u
8.30-15.00u
SPORTDAG

SCHOOLRAPPORT LAGERE SCHOOL
In de lagere school sluiten we het schooljaar af met het traditionele schoolrapport.
Dit jaar uiteraard in een aangepaste versie. Het jaarrapport wordt immers berekend
op basis van de resultaten tot 16 maart 2020. Toetsen en testings die afgenomen
werden in de loop van de coronaperiode dienden enkel als basis voor de inschatting
en opvolging van de ontwikkeling van onze leerlingen.
De leerkrachten zullen een uitgebreide rapportcommentaar voorzien als
feedback bij de afgelopen periode en bij uitbreiding ook bij het afgelopen
schooljaar.
Daarnaast zal er ook een leesrapport toegevoegd worden dat jullie toelaat om
tijdens de vakantie ook gericht boeken te kiezen op het juiste leesniveau. Lezen
is en blijft immers één van de basisvaardigheden die ieder van ons dagelijks
nodig heeft. Vlot kunnen lezen zorgt bovendien voor betere prestaties. Blijven
lezen, ook in de vakantie, is dus de boodschap!
Het schoolrapport wordt meegegeven op de laatste schooldag.

8.30-12.05u

KLASVERDELING 2020-2021
Naar aanleiding van de geldende coronamaatregelen zullen we als school trachten
om herverdelingen van klassen zo veel mogelijk te beperken. Het behouden van
contactbubbels ook na de zomervakantie vormt hier het basisprincipe.
Onze leerlingen zullen voor de start van de vakantie weten bij welke juf of meester
ze volgend schooljaar terechtkomen.
Net als vorig jaar zullen we ook nu aan het eind van de vakantie een afhaalmoment
in de lagere school en een contactmoment in de kleuterschool voorzien.
U kan hiervoor nu alvast donderdag 27 augustus aanduiden op uw kalender en
dit van 16.30u tot 18.00u.

OUDERCONTACTEN
Aan het einde van het schooljaar worden er vanuit de school
enkel contactmomenten voorzien voor leerlingen met
specifieke zorgen. Deze leerlingen en ouders worden/werden
door de school gecontacteerd om een oudercontact vast te
leggen.
Toch willen we in deze bijzondere tijden iedereen de kans
geven om contact te hebben met de klastitularis.
In de week van 22 tot en met 26 juni zullen jullie, indien jullie
dit wensen, een online oudercontact via ZOOM kunnen
vastleggen. De communicatie en het vastleggen van deze
momenten loopt via de klasleerkrachten. Indien u graag ook
een contactmoment hebt met zorgleerkrachten, bewegingsleerkrachten of directie, kan u dit via
dezelfde weg ook doorgeven.

OUDERCOMITÉ EN SCHOOLRAAD
Graag geven we de vergaderdata mee van het oudercomité en de schoolraad.
Ouders die graag aansluiten bij het oudercomité kunnen contact opnemen via het mailadres
oudercomité@dvmbasis.be .
VERGADERINGEN OUDERCOMITÉ
Ma 29/06/2020 20.00u – Online
VERGADERINGEN SCHOOLRAAD
Do 25/06/2020 20.00u – Aula DvM Basisschool en Humaniora

TEVREDENHEIDSENQUÊTE
µRR

De voorbije twee schooljaren is er heel wat veranderd op onze school. Er werd een nieuw
gebouw geplaatst, onze digitale borden werden vernieuwd naar de meest moderne versies,
er werd geïnvesteerd in schoolmeubilair en nieuwe leermethodes, chromebooks en dootabs
werden aangeschaft… . Ook voor de toekomst zijn we volop bezig met plannen voor het
verfraaien van de schoolinfrastructuur (nieuwe klassen voor 3KK, nieuw dak op de
kleuterluifel, ...) en zetten we steevast in op kwaliteitsvolle leermiddelen en het verder
professionaliseren van ons schoolteam.
Aangezien we als school steeds bezig zijn om te zoeken op welke manier we het best
mogelijke onderwijs kunnen realiseren, willen we graag bij het afsluiten van dit schooljaar
onze ouders bevragen. Via een online tevredenheidsenquête willen we onze werking
optimaliseren en bijsturen waar nodig.
Als school waarderen we dan ook ten zeerste jullie inbreng. Het zou fijn zijn, mocht je
even tijd kunnen maken om deze enquête in te vullen.
Via onderstaande link kom je meteen bij onze enquête terecht:
https://forms.gle/dN9Mwv4mnuC9oq9XA

DvM lagere school wordt een KIVA-school
Na twee schooljaren zeggen we de Boeboeks vaarwel. In de lagere school gaan we de komende
jaren aan de slag met het KIVA-project. We bouwen SAMEN aan een pestvrije school en zorgen zo
voor:
- Een verbeterd school- en leerklimaat.
- Een verhoging van de leeropbrengsten en –prestaties.
- Een verhoging van het welbevinden van de leerlingen.
- Een vermindering van pestincidenten.
Onze leerlingen zullen voor het einde van het schooljaar een leerlingenenquête invullen die als
startpunt dient van dit project.
We geven graag een woordje uitleg…

Wat is KiVa?
KiVa is het wetenschappelijke antipestprogramma uit Finland en betekent in het Fins 'fijn' of
'leuk'. Het is een preventief en schoolbreed beleid voor basisscholen, dat het welbevinden
op school versterkt en (cyber)pestproblemen voorkomt en oplost. KiVa versterkt de sociale
vaardigheden van leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiValeerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de
positieve sfeer in de klas en op school in de hand.

Schoolbreed

Een fijn en veilig schoolklimaat versterkt het welbevinden en vergroot het werk- en
leerplezier van iedereen: niet enkel leerlingen, leerkrachten en directie, maar ook ouders en
buitenschoolse opvang zijn betrokken partijen.

Een KiVa-school worden en blijven is
•
•
•

een bewuste keuze van alle betrokkenen.
een geduldige keuze: weten dat je niet van vandaag op morgen de (school)wereld
verandert, maar dat je kiest voor een veranderingsproces over meerdere jaren.
een keuze die inspanningen vraagt, maar daar enorm veel voor teruggeeft.

Preventief

KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot
het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen
voor zichzelf en anderen. Op deze manier werkt KiVa preventief.
Het preventieve luik bestaat o.a. uit
•

KiVa-lessen: 10 thema’s in elke klas

•

Actief inspelen op de speelplaatswerking

•

Aandacht voor de zichtbaarheid van KiVa in de school

•

Vormingen: voor het hele team en een doorgedreven vorming voor het KiVakernteam

•

Ouderbetrokkenheid

•

Monitoring van de KiVa-werking in de eigen school

Effectief

Een grootschalige internationale studie toont aan dat ongeveer 1 op 5 Vlaamse 10- tot en
met 18-jarigen de afgelopen maanden slachtoffer werd van pestgedrag. Iets meer dan 1 op
20 van diezelfde groep, ongeveer 34 500 Vlaamse kinderen en jongeren, wordt wekelijks
gepest. Geen basis-, noch secundaire school die hier aan ontsnapt.
Dit betekent dat evenveel gezinnen en klassen mee het slachtoffer zijn van wat zich, vaak
op een verdoken manier, afspeelt tussen kinderen en jongeren. Woede, angst, frustratie en
machteloosheid zijn gevoelens waarmee zowel de slachtoffers als hun omgeving mee te
kampen krijgen. De gevolgen voor slachtoffers, daders en omstanders worden nog te vaak
onderschat. Zo toont onderzoek bij slachtoffers een ernstig verhoogd risico op problemen
op korte en lange termijn. Het gaat dan om leer- en sociale problemen, fysieke
gezondheidsproblemen, psychische schade en een levenspad dat bezwaard wordt met een
gebrek aan zelfvertrouwen, angst en frustratie die het eigen geluk in de weg staan.

Blijvend onderzoek naar verbetering
Uniek aan KiVa is de intensieve samenwerking tussen wetenschappers, schoolbegeleiders
en schoolpersoneel. We kunnen veel van elkaar leren. Met de ervaringen van scholen wordt
KiVa continu verder ontwikkeld. Zo wordt er goed gekeken welke behoeften er bij scholen
leven. Vervolgens wordt uitgezocht hoe het programma daarop kan worden aangepast. Alle
verbeteringen zijn gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. De cruciale vraag is daarbij:
wat werkt, voor wie, wanneer en waarom? Antwoorden op deze vraag leveren nieuwe
inzichten op, waardoor pesten nog verder kan worden teruggedrongen en het programma
beter kan aansluiten bij alle type scholen, leerkrachten en leerlingen. Tenz kan rekenen op
de steun van de Universiteit van Groningen (Nederland), de Universiteit van Turku (Finland),
de KU Leuven en de Thomas More Hogeschool.

Samenwerking tussen school en ouders
Samenwerking tussen de school en het thuisfront is belangrijk. Het is fijn en duidelijk voor
kinderen als ze op school en thuis dezelfde boodschap meekrijgen. Om ouders te
informeren worden verschillende stappen ondernomen:
•

De school organiseert een ouderavond. Ouders van de kinderen die meedoen met
de KiVa-lessen worden geïnformeerd over KiVa en over oplossingen tegen pesten.

•

Voor ouders is er een oudergids. De oudergids lees je hier.

In de oudergids staat onder meer informatie over:
•
•
•
•
•
•

achtergronden van pesten
uitleg over de rol van de groep bij pesten
pesten herkennen en signaleren
wat je kan doen als je kind wordt gepest
wat je kan doen als je kind pest
hoe je kind een gepest kind kan helpen

DVM KLEUTERSCHOOL stapt in het project ‘ZET JE
EF-Bril op +’!
Ook in de kleuterschool hebben we gekozen voor een meerjarig traject.
In samenwerking met Odisee Hogeschool, KULeuven, Stad Aalst en andere partners stappen
we in het project ‘Zet je EF-bril op +’.
Tijdens het schooljaar 2020-2021 zullen er metingen uitgevoerd worden in de vorm van
interviews en doe-opdrachten. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt er ook gericht gewerkt aan
deze executieve functies.

Executieve functies
Wat zijn dat nu eigenlijk… die executieve functies?
Om in het dagelijks leven doelgericht te kunnen functioneren, moeten
we ons gedrag kunnen sturen. Deze vaardigheid (zelfsturing) is
afhankelijk van denkprocessen, nl. executieve functies (EF).
De kleuterleeftijd vormt de meest kritische periode voor de
ontwikkeling van die executieve functies.
Doorheen de kleuterleeftijd leren kleuters onder meer om zich te
focussen, afleidingen te weerstaan, hun beurt af te wachten, zich
flexibel aan te passen aan wisselende activiteiten, meerdere opdrachten te onthouden, door te
zetten,….
Binnen de executieve functies onderscheiden we drie componenten: werkgeheugen,
impulscontrole en cognitieve flexibiliteit. Binnen dit project willen we naast deze cognitieve
componenten ook aandacht besteden aan de emotieregulatie.
Wil je meer weten? Breng dan zeker een bezoekje aan de website van dit project:
https://www.ef-bril.be/

FAMILIENIEUWS
Geboorte
Margo Christiaens, dochtertje van Dimitri Christiaens en juf Lien Decancq (L2B), zusje van Cézaar, 22
april 2020.
Ella & Mina Staelens, dochtertjes van Tom Staelens en Annelies Vijncke (Oudercomité), zusjes van
Laura (L3A) en Mateo (L1A), 5 mei 2020.
Mariama, dochtertje van Edmond (Oudercomité) en Lieve De Gols –Sesay, zusje van Reginald (1KB),
14 mei 2020.
Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

AFSCHEID VAN MEESTER DIRK
Vanaf juli gaat meester Dirk met pensioen. Dirk was de voorbije schooljaren de vaste
waarde in ons onderhoudsteam. Hij was zelden afwezig, stond altijd paraat en was dé
garantie voor nette lokalen, toiletten en gangen. Poetsen, keukendienst, naschoolse
opvang, hulp bij recepties,… op Dirk konden we altijd rekenen.
Door de coronacrisis zal een mooi afscheidsmoment beperkt zijn tot het schoolteam. Toch
willen we via deze weg Dirk nog eens expliciet bedanken voor zijn geleverde diensten. Het
zal voor de opvolger niet makkelijk zijn om deze kanjer te vervangen!
We wensen Dirk een fijn pensioen toe!

NIEUWS VAN HET CLB

Vaccinaties
Bij het CLB komen er regelmatig vragen binnen in verband met de verdere planning
van de vaccinaties en onderzoeken dit schooljaar en volgend schooljaar. Dit zijn heel
terechte vragen, helaas hebben wij ook nog niet op alle vragen een antwoord. We
zetten graag voor jullie op een rijtje wat we momenteel weten.

1ste kleuters: Indien u de ouder bent van een 1ste kleuter die nog niet bij ons op
onderzoek geweest was voor het sluiten van de scholen, dan werd u vermoedelijk al
door ons gecontacteerd. Wij hebben de voorbije periode geprobeerd om alle ouders
op te bellen om het gesprek dat we normaal tijdens het onderzoek hebben,
telefonisch te doen of om u als ouder uit te nodigen om met uw kind op afspraak
langs te komen.
We weten al dat alle onderzoeken van eerste kleuters die dit schooljaar niet konden
doorgaan, sowieso zullen ingehaald worden. Vooral het onderzoek van het zicht is
hierbij erg belangrijk. De inhaalonderzoeken zullen klassikaal gebeuren op school.
1ste leerjaar: De meeste leerlingen van het 1ste leerjaar waren reeds bij ons op
onderzoek geweest. Voor diegenen die nog niet gezien werden, zal een
inhaalonderzoek voorzien worden begin volgend schooljaar. Ook het vaccin tegen
polio, kroep, tetanus en kinkhoest zal bij dit inhaalonderzoek toegediend worden.
Het is niet nodig om voor dit vaccin naar de huisarts te gaan: kinderen van wie de
basisvaccinaties volledig in orde zijn, hebben op deze leeftijd nog voldoende
bescherming bij het (kort) uitstellen van het vaccin.
4de leerjaar: Bijna alle onderzoeken van het 4de leerjaar konden dit jaar doorgaan.
De onderzoeken die niet konden doorgaan, zullen vermoedelijk niet ingehaald

worden. Heeft u toch een vraag of een bezorgdheid (bijvoorbeeld over groei of zicht),
contacteer dan zeker de verpleegkundige die verbonden is aan de school van uw
kind. Dan kunnen we alsnog een onderzoek plannen.
5de leerjaar: Het vaccin tegen mazelen, bof en rodehond werd in principe
toegediend in de periode december en januari. De leerlingen die toen afwezig waren,
werden intussen gecontacteerd en kregen het vaccin op afspraak.
6de leerjaar: Een deel van de onderzoeken van het 6de leerjaar kon niet doorgaan
door het sluiten van de scholen. Tot hiertoe is nog niet bekend of dit onderzoek zal
moeten ingehaald worden. De kans bestaat dat dit zal wegvallen. Heeft u toch een
vraag of een bezorgdheid, contacteer dan zeker de verpleegkundige die verbonden is
aan de school van uw kind. Dan kunnen we alsnog een onderzoek plannen.
Heeft u vragen over de vaccinaties van uw kind? Wij registreren alle door ons
toegediende vaccinaties in Vaccinnet. U kunt dit raadplegen via MyHealthviewer.be.
Is er iets onduidelijk of heeft u toch nog een bezorgdheid of vraag, dan mag u ons
uiteraard steeds contacteren.
Openingsuren tijdens de vakantie
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is gesloten van 15 juli tot en met 15
augustus.
Voor vragen kan u op het CLB nog terecht tot en met 14 juli en vanaf 17 augustus
van 8.30u -12u en van 13u – 16.30u.
Omwille van bescherming en om u toe te leiden naar de juiste persoon, vragen we u
om op voorhand telefonisch een afspraak te maken op 053/78 85 10.

VERLOREN VOORWERPEN
Omwille van de coronacrisis zullen de verloren voorwerpen niet meer uitgestald worden aan
het einde van het schooljaar. Wie een voorwerp kwijt is, kan dit melden aan het secretariaat.
Dit kan op het nummer 053 21 29 88 of via mail info@dvmbasis.be . Zij zullen dan nakijken
of dit voorwerp terug te vinden is.
Eenmaal de vakantie van start gaat, ruimen we alles op en geven deze spullen een tweede
leven… .

Nieuws van externen

