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Een sprong in 

de goede 

richting 

 
Directie: Elien Ooms directeur@bsdelinde.net 

Secretariaat: Sara De Bondt administratie@hinkelpad.be 

Ilse Huysmans administratie@bsdelinde.net 

Website:           www.hinkelpad.be 

mailto:directeur@bsdelinde.net
mailto:administratie@hinkelpad.be
mailto:administratie@bsdelinde.net
http://www.hinkelpad.be/
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Beste ouders, 

 

 
Wat fijn dat je voor Freinetschool ’t Hinkelpad kiest! 

We heten je dan ook van harte welkom en willen je alvast bedanken voor het 

vertrouwen dat je in onze school stelt. 

In dit boekje stellen we eerst een team voor. Samen zorgen we voor een 

dynamisch leerklimaat waarbinnen onze Hinkelaars zich veilig kunnen 

ontwikkelen. Daarover lees je meer in onze visie. Deze is gebaseerd op zeven 

pijlers die wij als de basis zien van onze Freinetschool. Daarnaast krijg je nog 

praktische informatie en een aantal afspraken. 

Heb je nog vragen, aarzel niet om ze te stellen. We zullen je graag helpen. 

We wensen jou en je kind(eren) een tof schooljaar toe en hopen dat jullie je 

snel zullen thuis voelen in ’t Hinkelpad. 
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Even voorstellen… Team Hinkelpad: 
 

 

Raketjes: (instappers) Anouck Walschap & Eline Vantomme 

 
Sterren: (K1)  Eline Vantomme 

 
Astronauten: (K2) Melanie De Ryck – op maandag Kina Robyn 

Sterrenstoffers: (K3) Liesbeth Caluwaerts - op dinsdag Kina Robyn 

Kinderverzorgster: Sandra Polspoel 

 

 

Zonnetjes: (1ste  leerjaar) Annelies Ivens 

 
Maantjes: (2de  leerjaar) Katrien Lemmens 

 
Aardmannen: (3de  leerjaar) Liesbeth Jansegers  - op dinsdag Nini Thiebaut 

 
Marsmannen: (4de leerjaar) Nancy De Backer 

Meteoren: (5de leerjaar) Ursula Milliau 

Kometen: (6de leerjaar) Els Huylebroeck 

Ondersteuning: Katja Maes 

 

 

Emely Selleslags 
 

 

 

Dorothea Vermeir 

Kleuters 

Lagere school 

Zorg 

Lichamelijke opvoeding 
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Rooms-Katholieke godsdienst:  Karine De Bock 

 

Niet-confessionele zedenleer: An Ceulemans 

Protestants-Evangelische godsdienst: Kathleen Bekaert 

Islamitische godsdienst: Seyma Bolat 

 

 

 

 

 

 

 

Levensbeschouwing: 
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De visie van GO! freinetschool ’t Hinkelpad is gebaseerd 

op de volgende 7 pijlers: 

 
Respect 

Respect is een zeer belangrijke voorwaarde om te bekomen dat kinderen 

openstaan voor nieuwe dingen, openstaan om te leren. Dit start reeds door respect 

en interesse te tonen voor de individuele leefwereld van ieder kind. Door daar oog 

voor te hebben en te tonen dat je als school openstaat voor de eigenheid van ieder 

kind, start ieder kind reeds op gelijke voet. Respect geven is respect krijgen. Als 

leerkracht heb je hierin een voorbeeldfunctie niet alleen naar de kinderen van je 

school, ook naar ouders en naar elkaar. Elkaar aanvaarden, afspraken naleven, 

complimenten geven, … allemaal zaken die kinderen vleugels geven waardoor 

ze openstaan om te leren. 

Ook naar materialen en onze infrastructuur verwachten we dat daar respectvol mee 

wordt omgegaan. Ouders en kinderen komen regelmatig mee klussen waardoor ze 

meer geneigd zijn om er correct mee om te gaan, ze hebben het immers mee 

opgebouwd. 

 

Gelijkwaardigheid 

We vertrekken vanuit een intrinsieke gelijkwaardigheid tussen ouders, kinderen en 

team. 

Als leerkracht ben je een begeleider die kinderen begeleidt in het komen tot leren. 

Ook ouders spelen hier een belangrijke rol, want om te kunnen groeien is het 

belangrijk dat je je geborgen en gelijkwaardig voelt. Zo kunnen alle partijen zicht ten 

volle ontplooien. 

 

Collegialiteit 

Collegialiteit is in ons team een belangrijk begrip. Dit houdt in dat ieder lid zich 

flexibel opstelt ten opzichte van de ander. We waarderen elkaars talenten en spelen 

hier op in. We gaan respectvol met elkaar om en steunen elkaar maar vullen 

evengoed elkaar aan waar nodig. Dit laatste houdt eveneens in te leren omgaan 

met elkaars opbouwende kritiek en hier als groep samen sterker uit te komen en 

heeft ook een invloed op onze impact naar de kinderen en ouders toe. 

 

Vernieuwing 

Stilstaan is achteruit gaan. Als moderne school maken we deel uit van een steeds 

veranderende wereld. Hierbij moeten we rekening houden met nieuwe kennis en 

nieuwe inzichten en deze zoveel mogelijk trachten toe te passen in onze 

dagdagelijkse omgang met de kinderen. 

Geen vernieuwing omwille van het nieuwe, maar vernieuwing als verbetering van de 

vorige situatie.. Dit zowel op wetenschappelijk, technologisch, pedagogisch , 

psychologisch, … vlak. 
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Optimisme 

We bekijken situaties waarbij het moeilijk gaat steeds vanuit een positieve invalshoek. 

We leren kinderen kijken naar situaties met het uitgangspunt: wat kunnen we hieruit 

leren? Iedereen maakt fouten. Je leert immers met vallen en opstaan. Belangrijk is 

dat je uit hetgeen niet is gelukt, leert. 

Deze invalshoek bevordert de sfeer binnen het klas- en schoolgebeuren. Het zorgt 

voor een veilige leeromgeving. 

 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Ontwikkelen doe je door te leren en open te staan voor nieuwe dingen. Bij zowel 

de leerlingen als leerkrachten is er een grote bereidheid tot ontwikkeling en groei. 

Onze eigenheid leren kennen en op zoek gaan naar persoonlijke vaardigheden 

en talenten is hierbij belangrijk. Dit bereiken we 

o.a. door nascholingen en pedagogische studiedagen op maat van Freinet. 

 
Kinderen van 2,5 tot 12 en hun ouders uit Bornem of wijde omgeving voelen zich thuis 

in onze kleinschalige Freinetschool van GO! school van de Vlaamse Gemeenschap. 

Door ervaringsgericht leren en met een geïnspireerd leerkrachtenteam groeien zij op 

tot zelfstandige en verantwoordelijke jonge wereldburgers met respect voor mensen 

en de wereld om zich heen. 
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Algemene Hinkel-info: 
 

 

1.   Begin en einde van de lessen.  

 
Maandag: 

 
08u50 – 12u00 

 
13u00 – 15u45 

Dinsdag, donderdag en vrijdag: 

Woensdag: 

08u50 – 12u00 

08u50 – 12u00 

13u00 – 15u20 

2.   Voor –en naschoolse opvang   

 

 
 Voorschoolse opvang: alle schooldagen zijn onze leerlingen welkom in de 

Opvang vanaf 8 uur.

 
 Naschoolse opvang: op maandag tot 16u15, op woensdag tot 12u30, op de 

andere dagen tot 16u00.

 

Afspraken: 

 

 Om gebruik te maken van de Opvang betaal je 50 cent per begonnen 

kwartier. (Enkel voor kinderen die geen gebruik maken van de schoolbus). 

Maandelijks krijg je hier een afrekening van. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. Er 

wordt dus niet langer gewerkt met het aankopen van kaarten.

 Reeds gekochte kaarten blijven geldig en worden omgezet naar 

afrekeningen wanneer de kaarten vol zijn.

 Bij te laat je kind(eren) afhalen zonder tijdig te verwittigen wordt er een boete 

van €5 aangerekend op de volgende factuur.

 Wanneer je kind(eren) niet op de lijst van ’t Pagadderke staan en de school 

dient de leerlingen na te brengen wordt er een boete van €5 aangerekend 

op de volgende factuur.

 De ontvangen factuur dient binnen de maand betaald te worden. Bij niet 

betalen kan je gezin niet langer gebruik maken van de opvang tot de 

rekening voldaan is.
 Heb je vragen over de facturatie van de opvang kan je terecht bij Sara.

 

Voor vroegere en latere opvang werken we samen met ’t Pagadderke. Hiervoor 

moet je een inschrijving doen via de jeugddienst van Bornem: 03/890.69.47 

pagadderke@bornem.be 

mailto:pagadderke@bornem.be
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De leerlingen kunnen gebruik maken van de schoolbus om het traject tussen de 

woonplaats en de school af te leggen. Je kan enkel gebruik maken van de 

schoolbus wanneer je binnen de gemeente Bornem woont. 

Voor een heel schooljaar betaal je: 

 
 voor het eerste kind: €215
 voor het tweede kind betaal je €172

 vanaf het derde kind betaal je €55

 kleuters betalen €50. Dit bedrag is jaarlijks te betalen.

 

Je kan voor de leerlingen van de lagere school ook maandelijks betalen. 

Dan betaal je: 

 

 voor het oudste kind: €21,50
 voor het tweede kind: €17,20

 vanaf het derde kind: €5,50

 

Je kan ook per rit betalen. Dit komt op €1,6 per rit. Per 10 ritten ontvangt u hiervan 

een factuur 

 
Je dient wel de week vooraf te verwittigen op welke dag jouw kind gebruik zal 

maken van de schoolbus. 

 
Voor dringende gevallen kan de busbegeleidster Karina gebeld worden op 

0468/16 08 73 

 
 

 

Voor de aanvang van de lessen wordt een aanwezigheidscontrole gedaan. 

 
Schoolafwezigheid en medische attesten: 

 

Kleuteronderwijs: 
 

In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden 

niet gewettigd worden door medische attesten. 

 

Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de 

afwezigheid van hun kind. 

Ook vragen we intentieverklaring van de ouders om hun kind regelmatig naar 

school te brengen. (engagementsverklaring zie participatie in Schoolreglement) 

In de derde kleuterklas is een minimumvereiste van 290 halve dagen 

aanwezigheid op school. Wanneer dit minimum niet wordt bereikt is beslist de 

klassenraad om na te gaan of de kleuter kan overgaan naar het eerste leerjaar. 

3.  Schoolvervoer 

4.   Aanwezigheid op school (Afwezigheden in Schoolreglement) 
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Lager onderwijs: 
 

Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door 

middel van een medisch attest gewettigd worden. 

 
WAARSCHUWING: 

 
Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid 

‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige 

gevolgen hebben. Na 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB 

ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische 

afwezigheden’. 

 
Ik wens er de ouders op te wijzen dat het onmogelijk is hun kinderen, om 

veiligheidsredenen de school te laten verlaten tijdens de lessen of tijdens de 

middagpauze, zonder schriftelijke aanvraag van het gezinshoofd. 

 

 

 

De Raketjes en Sterren kunnen hun boterhammetjes eten in de refter. De 

Astronauten en Sterrenstofjes eten in de eigen klas. De volledige lunch wordt 

meegebracht in een broodtrommel. We vragen onze kleuters om zelf een 

drinkbus met water mee te brengen naar school. 

 
Leerlingen van de lagere school eten samen met de leerkracht in de eigen klas. 

Of ze drinken water van de kraan of ze nemen een drinkbus met water, soep of 

thee mee van thuis. Er worden geen andere dranken toegelaten. 

 
Verwittig de klasleerkracht als je kind per uitzondering naar huis gaat eten. 

Dan hoeven we ons niet ongerust te maken. 

 
 

 

In de voormiddag neem je een stuk fruit/groente mee van thuis en in de 

namiddag mag je een koekje voorzien. 

 
Tutti Frutti: Vanaf oktober bieden we op dinsdag fruit aan op school. Hiervoor 

betaal je een bijdrage van € 4,50 voor het ganse schooljaar (oktober – juni) 

 
Natuurlijk is dit geen verplichting en zijn jullie vrij om zelf het nodige te voorzien 

voor jullie kind(eren). 

5.  Middagmaal 

6.  Versnaperingen 
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We vragen wel om volgende afspraken te respecteren: 

 
 drank wordt meegenomen in een herbruikbare bus die goed afgesloten kan 

worden, naam van je kind erop vermeld

 een koek wordt meegenomen in een herbruikbaar doosje, de verpakking 

wordt er thuis reeds afgedaan of nog beter koop geen individuele verpakte 

koeken.

 we verwachten geen chocoladerepen, chips, snoeprepen e.d. als koek.
 

 

 

Om snel en duidelijk te kunnen communiceren gebruiken we 

Smartschool. 

Dit is toegankelijk via volgend adres op het internet 

https://delinde-rvl.smartschool.be (opgelet niet via internet explorer) 

 
Via de directeur krijg je hiertoe toegang. Je meldt je aan met: 

voornaam.familienaam (van je kind) 

Je wachtwoord krijg je per brief. 

 

Nieuwe ouders krijgen meer informatie tijdens de eerste infoavond en per brief. 

 

 

Binnen het GO! kan je kiezen in welke erkende levensbeschouwing jouw kind twee 

lestijden per week les zal krijgen. Je kan kiezen uit: 

 
- Islamitische godsdienst 

- Israëlitische godsdienst 

- Niet-confessionele zedenleer 

- Orthodoxe godsdienst 

- Protestantse godsdienst 

- Rooms-Katholieke godsdienst 

 
Deze keuze kan enkel bepaald en aangepast worden op het einde van elk 

lopende schooljaar. Je dient dan wel zelf op het secretariaat een nieuw 

keuzeformulier aan te vragen. Een keuzewijziging tijdens het schooljaar is niet 

mogelijk. 

7.   Communicatie via Smartschool 

8.   Levensbeschouwelijke vakken 

https://delinde-rvl.smartschool.be/
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In de scholen van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt van de 

ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, 

noch onrechtstreeks. 

Leerboeken, agenda, kaften, scharen, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood, 

tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines….. worden gratis ter 

beschikking van de leerlingen gesteld. (zie schoolreglement) 

 
Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten 

waaraan jouw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te 

vragen: 

 
Schoolzwemmen: in de gemeente zwemmen onze leerlingen gratis. Enkel 

busvervoer wordt aangerekend, indien er gebruik van gemaakt wordt. Vanaf het 

eerste leerjaar dragen onze leerlingen een badmuts in één van de drie 

verschillende kleuren (rood, blauw, groen). Kostprijs €1. 

Turnen: Wekelijks wordt er geturnd. De leerlingen van de lagere school brengen 

hiervoor een shortje, een school T - shirt en turnpantoffels of sportschoenen mee in 

een luchtdoorlatende zak. De school T - shirt wordt aangekocht tegen de kostprijs 

van €8. 

 
Minder scherpe maximumfactuur: Openluchtklassen / GWP: 

- Tweejaarlijks gaan de leerlingen per graad op GWP 

- We proberen iedere graad iets heel anders aan te bieden: boerderijklassen, 

sportklassen, bosklassen, … 

De school mag hier een maximum vragen van € 440 per leerling over een hele 

schoolloopbaan. 

 
scherpe maximumfactuur: Schoolreizen, leeruitstappen: 

- Culturele bezoeken: vb. toneelvoorstelling; filmvoorstelling, museumbezoek,… 

- In functie van de lessen: vb. kinderboerderij, speelgoedmuseum, Brussel, 

Gent,… 

- Sportieve evenementen: vb sportdag, lentewandeling, spelenpaleis, 

schaatsen, Rollebolle, … 

- 

Maximum € 45 voor de kleuterschool per schooljaar 

Maximum € 90 voor de lagere school per schooljaar 

9.  Ouderbijdragen 
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Wij vieren graag verjaardagen! Als traktatie is het leukste dat je er met de hele 

klasgroep van kan genieten, bv een mooi boek, een leuk spel voor in de klas. Ook 

in de lagere school delen we hetzelfde principe. 

Eén maal per maand worden alle jarigen van de maand gevierd met een feestje 

in de klas. 

Op de eerste klasvergadering wordt hierover meer uitleg gegeven. Bij een 

persoonlijke verjaardagsfeestje bij je thuis vragen we om de uitnodigingen zo 

discreet mogelijk uit te delen. Iedereen komt graag naar een feestje… 
 
 

 

Huiswerk zit ingebouwd in de week- en dagplanning. Om het weekplan tegen de 

afgesproken dag klaar te hebben, kan het wel eens nodig zijn dat er thuis ook 

aan gewerkt wordt. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk 

voor het afwerken van een opdracht tegen een afgesproken datum. 

Huiswerk wordt altijd meegedeeld via de agenda/weekplanning! We vragen 

ouders deze wekelijks na te kijken en te tekenen. 

 

 

Je bent altijd welkom voor een babbeltje over je kind bij de klasleerkracht. 

Zorg er wel voor dat dit gebeurt buiten de lesuren. 

Ook bij de directie of coördinator kan je steeds terecht na het maken van een 

afspraak. 

 

- Lagere school: Aankondigingen van activiteiten en huistaken worden in 

een agenda genoteerd. Ook communicatie tussen ouders en leerkracht 

is hierin mogelijk. Wij vragen de agenda te ondertekenen, telkens 

wanneer een mededeling of post werd meegegeven. 

 

- Klasvergaderingen: In september vindt er een klasvergadering plaats. 

Deze sluit aan op de eerste algemene vergadering. De leerkracht zal 

dan vertellen wat er al gebeurd is, wat de toekomst brengt en hoe de 

klaswerking verloopt. 

 

- Oudercontacten: Vier maal per jaar is er een persoonlijk oudercontact 

voorzien. In december en juni worden alle ouders uitgenodigd. In oktober 

en april vindt er een oudercontact op aanvraag plaat. In tegenstelling 

tot de klasvergadering gaat het hier niet over de klasgroep, maar over 

jouw kind individueel. 

 

- De Sprong: Zowel bij de kleuters als in de lagere school werken wij 

competitie en werkdruk niet in de hand. Daarom kiezen wij ervoor om 

geen punten te geven maar met een schriftelijke beoordeling te werken. 

Punten houden geen rekening met de eigenheid van je kind. De Sprong 

wordt in de lagere school 3 keer meegegeven. 

10. Ouderbijdragen 

11. Huiswerk 

12. Contacten met de school 
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Als school steunen we ook op de inzet en het enthousiasme van onze ouders. 

Verschillende werkgroepen ondersteunen onze schoolwerking. We vragen iedere 

ouder zich via de hulpcheque te engageren voor 1 activiteit. Meer uitleg hierover 

op de algemene vergadering. Wanneer deze plaatsvindt, hoor je begin 

september. 

 

Wil je graag activiteiten mee organiseren? Dan ben je zeker welkom in één van 

onze werkgroepen die hieronder worden toegelicht! 

 

• Stuurgroep: overkoepelende werkgroep. In deze werkgroep zetelen ouders 

die zich mee buigen over het reilen en zeilen van de school en daar advies 

over kunnen uitspreken. 

 
• Werkgroep Event: Zorgt voor de organisatie van ons jaarlijks terugkerende fuif. 

 

• Werkgroep Hinkelsproke: Werkt de befaamde Hinkelsproke uit. Een 

‘theaterwandeling’ voor jong en oud. 

 
• Werkgroep klus/50 tinten groen: organiseren de verschillende klusdagen op 

onze school, waarop alle ouders uitgenodigd zijn 

 
• Werkgroep Talentenlabo’s: organiseren de talentenlabo’s waarbij er 

klasdoorbrekend gewerkt wordt. 

 

 

De kinderen van de school zijn tegen lichamelijke ongevallen verzekerd bij ETHIAS. 

De school sluit voor ieder kind een bijkomende verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid af zodat uw kind op weg van en naar school eveneens verzekerd 

is. De school neemt zelf deze extra kosten op zich. U hoeft hier dus geen tussenkomst 

meer voor te betalen. 

De ongevallenpolis vergoedt enkel het remgeld berekend volgens het RIZIV-tarief. 

Elk schadegeval dient zo vlug mogelijk op het secretariaat gesignaleerd te worden. 

Medische consultatie dient binnen de 24 uur na het ongeval te gebeuren. 

Alle kinderen zijn alleen verzekerd voor lichamelijke letsels tijdens de 

schoolactiviteiten, de uitstappen en op weg naar en van de school vanaf hun 

inschrijving. De verzekering dekt geen materiële schade zoals kledij, fietsen, juwelen 

enz. 

 
Wat te doen bij een ongeval? 

- De school bezorgt je de aangifteformulieren. 

- Deze laat je invullen door de arts en bezorg je binnen 24 uren terug op school. 

- Je betaalt zelf alle onkosten van dokter en apotheker. 

- Je vraagt je ziekenfonds om tussenkomst en om een attest te bezorgen 

waarop, naast de gevraagde bedragen, het door het ziekenfonds bekostigde 

deel vermeld staat. Je bezorgt dit attest aan de school.  

13. Ouderparticipatie 

14. Schoolverzekering 
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Het CLB-team verbonden aan onze school bestaat uit: 

 
- Hanne De Cock (maatschappelijk werker) 

hanne.decock@clbrivierenland.be 

- Brigitte Blijweert (paramedisch werker) 

brigitte.blijweert@clbrivierenland.be 

- Dr. Chantal Corbeel (arts) 

chantal.corbeel@clbrivierenland.be 
 

Adres CLB Rivierenland: 

Eduard Anseelestraat z/n 

2830 Willebroek 

Tel: 03/860 98 85 

 

 

Freinet kenmerkt zich om al belevend te leren. Daarom gaan we ook graag op 

uitstap ipv ‘papieren onderwijs’ te volgen. In het begin van het schooljaar vragen 

we jullie om een papier te ondertekenen waar jullie de toestemming geven om je 

kind op uitstap te laten gaan. 

De lagere school gaat 2-jaarlijks op openluchtklassen en dit met de ganse 

lagere school. De Raad van bestuur verbindt zich er toe dat elk kind zeker 2 

keer op zijn lagere school carrière op GWP gaat. De kleuters kiezen ervoor om 

1 nachtje samen door te brengen. 
 

 

15. CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (CLB in schoolreglement) 

16. CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (CLB in schoolreglement) 

mailto:leen.smet@clbrivierenland.be
mailto:brigitte.blijweert@clbrivierenland.be
mailto:chantal.corbeel@clbrivierenland.be
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Het schooljaar begint op dinsdag 1 september 2020 en eindigt op woensdag 30 juni 

2021. 

Schooluren GO! freinetschool 't Hinkelpad: 

 maandag van 8.50u tot 15.45u

 dinsdag/donderdag/vrijdag van 8.50u tot 15.20u

 woensdag van 8.50u tot 12.00u

 

middagpauze: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 12.00u tot 13.00u 

Schoolvrije dagen: 

Leerlingen zijn vrij van school tijdens tijdens de volgende schoolvakanties: 

 
 Herfstvakantie: van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november 2020

 Kerstvakantie: van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 

2021
 Krokusvakantie: van zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari 2021

 Paasvakantie: van zaterdag 3 april tot en met zondag 18 april 2021

 Hemelvaartsweekeinde: van donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei 

2021

 Pinksterweekeinde: van zaterdag 22 mei tot en met maandag 24 mei 2021  

 

Leerlingen zijn vrij van school tijdens volgende facultatieve verlofdagen:

 woensdag 7 oktober 2020

 woensdag 12 mei 2021

 dinsdag 25 mei 2021

 

Leerlingen zijn vrij tijdens volgende pedagogische studiedagen: 

 woensdag 21 oktober 2020
 woensdag 3 februari 2021

 woensdag 24 maart 2021

 

Oudercontacten en rapporten: 

 dinsdag 15 december 2020: rapport 1
 dinsdag 30 maart 2021: rapport 2

 dinsdag 29 juni 2021: rapport 3

 
 donderdag 29 oktober 2020: oudercontact op vraag

 donderdag 17 december 2020: oudercontact

 donderdag 1 april 2021: oudercontact op vraag

 donderdag 24 juni 2021: oudercontact

 

Andere belangrijke data: 

 
 zaterdag 10 oktober 2020 open klasdag

 vrijdag 18 december 2020 winterdrink

 zaterdag 6 februari 2021: open klasdag

 zaterdag 8 mei 2021: open klasdag

 vrijdag 21 mei 2021: schoolfotograaf

 zaterdag 5 juni 2021: schoolfeest

 dinsdag 29 juni 2021: proclamatie

17. Vrije dagen en belangrijke data 


