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2. Schoolwerkplan (SWP) 

2.1. Doelstellingen en prioriteiten 
 

2.1.1. Pedagogisch-didactisch 

 Werken met en vanuit het nieuwe leerplanconcept  

 “Zin in Leren, Zin in Leven” (ZILL)  

 Evalueren van muzische ontwikkeling 

 Kwartiermakers (= 15 min. per dag lezen) 

 Jaarthema “Een school vol talenten” 

 

 

2.1.2. Veiligheid 

 Evacuatieoefeningen (brand-  en busevacuatie)  

 Uitvoeren van JAP (= jaaractieplan rond preventie): wegwerken van 

gevaarlijke punten, maandelijkse controles, … 

 

2.1.3. Infrastructuur 

 Opvolgen van lopende zaken 

 

2.1.4. Na- en bijscholing 
 

2.1.4.1. Pedagogische studiedag  (= vrije dag voor leerlingen) 

 woensdag 29 september 2021  

 maandag 6 december 2021 

 woensdag 16 februari 2022 

 

 

2.1.4.2. Nascholing  
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De leerkrachten kunnen in de loop van het schooljaar een 
nascholing volgen rond een bepaald onderwerp. Deze nascholing 
zal gekozen worden in functie van de behoefte en interesse van de 
leerkracht. 
 
 

2.2. Organisatie 

2.2.1. Lestijden  schooljaar 2021 - 2022 

Het aantal leerlingen op 1 februari 2021 bepaalt het aantal lestijden 
voor het huidige schooljaar. 

 

Op 01/02/2021 telde onze school 252 leerlingen. 

Dit geeft recht op 367 lestijden.  

Deze lestijden worden dit schooljaar als volgt verdeeld: 
 

 eerste leerjaar: 47 lln.  2 klassen (3 groepen VM) 

  tweede leerjaar: 34 lln. 2 klassen  

 derde leerjaar:   38 lln. 2 klassen  

 vierde leerjaar:  40 lln. 2 klassen  

 vijfde leerjaar:  43 lln. 2 klassen (3 groepen VM) 

 zesde leerjaar:  46 lln. 2 klassen 

 

2.2.2. Zorg op school 

2.2.2.1. Zorgbeleid 

Als school streven we ernaar om, via een zorgbrede aanpak, de 
kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Dit 
betekent dat we ons maximaal inspannen, tot zo ver onze 
draagkracht reikt, opdat alle leerlingen zich als totale persoon 
zouden kunnen ontwikkelen op vlak van inzichten, vaardigheden 
en houdingen. Concreet wil dit zeggen dat ieder kind zich kan 
handhaven t.a.v. de basisleerstof/basisvaardigheden (ev. mits 
ondersteuning), een positief welbevinden heeft en zich zo 
gedraagt dat het geen al te grote belemmering vormt voor het 
leren bij andere leerlingen. Bij alle acties die we ondernemen, is de 
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klasleerkracht de spilfiguur en staat het kind centraal.                                          
Dit betekent dat we steeds kiezen voor een oplossing die het best 
is voor het kind, zowel op korte als lange termijn. Dit geldt 
eveneens voor adviezen die we aan ouders geven. Het zorgbeleid 
wordt vorm gegeven door de zorgcoördinator via het geven van 
ondersteuning waar nodig en via coördinatie en opvolging van alle 
zorgacties op school-, leerkracht- en leerlingniveau. 
 
Onze school werkt volgens onderstaande zorgzame aanpak: 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.3. Zwemmen 

 Ook dit schoojaar zal onze school op WOENSDAG gaan 
zwemmen. Om de veertien dagen zullen de leerlingen telkens één 
uur zwemmen. Wanneer de klas van uw dochter/zoon gaat 
zwemmen, vindt u in het schema hiernaast (zie pagina 13).  

 Zwemgerief dient voorzien te zijn van de naam van uw kind. 
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 De bijdrage voor het zwemmen  € 6,50 per zwembeurt (= € 4 voor 

het zwemmen en € 2,50 voor het busvervoer).  

 Zwemmen is een VERPLICHT lesonderdeel, behalve bij het 
voorleggen van een doktersattest. Kinderen die niet mogen  
zwemmen (doktersattest), betalen enkel het busvervoer (€ 2,50). 

 Leerlingen met een bepaalde ziekte (diabetes, epilepsie…) moeten 
geseind aan de badmeester. 

 Wat meenemen? 

 twee handdoeken (één uitsluitend voor de voeten), 

 een zakdoek, 

 een kam of  borstel, 

 een zwembroek of een zwempak (badpak of bikini), 

 zuiver ondergoed. 

 We passeren altijd het voetbad. Het is voorzien van een speciaal 
ontsmettingsmiddel tegen wratten en schimmels. 

 De kinderen die niet zwemmen, verblijven in de badruimte en niet 
in de cafetaria. Alle leerlingen gaan blootsvoets naar het zwembad. 
Voor wegwerpschoentjes is een doktersattest vereist (wratten, 
schimmels…). 
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Uurregeling zwembad Bree 
 

Het 3de en 6de lj.  gaan op volgende WOENSDAGEN zwemmen: 

 15 sep.     22 sep.       Donderdag 7okt.

 13 okt.           27 okt.       10 nov.  
 

De uurregeling voor deze klassen: 

 

Zwemmen van  Klas  Vertrek aan school 

        09.30  - 10.30 uur  3A   &   6A  09.10 uur 

10.30  - 11.30 uur  3B   &   6B  10.10 uur 
 

 

Het 2de en 5de lj.  gaan op volgende WOENSDAGEN zwemmen: 

  24 nov.            8 dec.     22 dec.                                          

19 jan.         2 feb.             16 maa.   
 

De uurregeling voor deze klassen: 

 

Zwemmen van  Klas  Vertrek aan school 

        09.30  - 10.30 uur  2A    &   5A   09.10 uur 

10.30  - 11.30 uur      2B    &   5B  10.10 uur 

 

Het 1ste & 4de lj. gaan op volgende WOENSDAGEN zwemmen: 

 30 maa.  27 apr.               11 mei                    

 25 mei     8 jun.         22 jun.                
 

De uurregeling voor deze klassen: 

 

Zwemmen van  Klas  Vertrek aan school 

        09.30  -  10.30 uur  1A   &   4A  09.10 uur 

10.30  -  11.30 uur  1B   &   4B  10.10 uur 
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2.2.4. Bewegingsopvoeding  
 

De leerlingen hebben gemiddeld anderhalve lestijd 
bewegingsopvoeding per week.  

 Schema bewegingsopvoeding 

 ma. di. wo. do. vr. 

08.45 – 09.35 uur 3B /6B      

09.35 – 10.25 uur 3A /6A  5B 3B 2A 

10.40 – 11.30 uur 2A / 4A  5A 6A 2B 

11.30 – 13.25 uur extra/ 4B   6B 3A 

13.25 – 14.15 uur 1B / 2B   4A 1A 

14.30 – 15.20 uur 1A/ extra   4B 1B 

 

Vóór iedere vakantie wordt de turnzak mee naar huis gegeven zodat 
de kledij uitgewassen kan worden. 

 

2.2.5. Godsdienst 

 

  

 Eucharistievieringen   

In de mate van het mogelijke laten we vieringen doorgaan. Samen 

vieren verbindt mensen en doet ons stilstaan bij datgene wat echt telt. 

 

 

 Communievieringen 

 Eerste communie: zondag 22 mei 2022  

 Heilig Vormsel:   donderdag 26 mei 2022 

 
Uitgestelde communievieringen van vorig schooljaar: 

 Eerst communie:  zondag 12 september 2021 

 Heilig Vormsel:    zondag  3 oktober 2021 


