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Beste ouder(s) 
 
De school is bijna uit, het schooljaar bijna gedaan.  Over enkele dagen nemen wij afscheid van 
elkaar, met een lach, maar soms ook met een traan.  Wij wensen jullie, ouders en leerlingen, het 
allerbeste en een hele fijne vakantie.  
Maar voor de poorten van de school sluiten voor de zomervakantie, willen we jullie met deze laatste 
nieuwsbrief graag informeren over het volgend schooljaar. 

Schooljaar 2014-2015 

Verlofdagen en vrije dagen 
vakanties en vrije dagen van de gemeentelijke basisschool De Kiem Wambeek voor het schooljaar 
2014-2015 worden vastgelegd als volgt: 
 
Hervatting van de lessen 

- Maandag 1 september 2014 
 

Vrije dagen van het eerste trimester 
- Woensdag 15 oktober 2014 (pedagogische studiedag) 
- Van maandag 27 oktober t.e.m. zondag 2 november 2014 (herfstvakantie) 
- Maandag 10 november 2014 (lokale verlofdag) 
- Van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015 (kerstvakantie) 

 
Vrije dagen van het tweede trimester 

- Woensdag 28 januari 2015 (lokale verlofdag) 
- Van maandag 16 februari tot en met zondag 22 februari 2015 (krokusvakantie) 
- Woensdag 4 maart 2015 (lokale verlofdag) 
- Vrijdag 20 maart 2015 (pedagogische studiedag) 
- Van maandag 6 april tot en met zondag 19 april 2015 (paasvakantie) 

 
Vrije dagen van het derde trimester 

- Vrijdag 1 mei 2015 (feest van de arbeid) 
- Donderdag 14 mei 2015 (hemelvaartdag) 
- Vrijdag 15 mei 2015 (brugdag) 
- Maandag 25 mei 2015 (pinkstermaandag) 

 
De lessen worden beëindigd op dinsdag 30 juni 2015 
 
 

Infoavond augustus/september 2014 
We organiseren dit schooljaar opnieuw informatieavonden waarbij u van de klastitularis meer uitleg 
krijgt over de klaswerking, algemene afspraken en de leerinhoud van de nieuwe kleuterklas of het 
nieuwe leerjaar. Verdere informatie volgt nog.   
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Organisatie schooljaar 2014-2015 
Ons leerlingenaantal is het voorbije schooljaar opnieuw gestegen. Dankzij het engagement van ons 
schoolbestuur kunnen we ook volgend schooljaar investeren in extra zorg.  In de kleuterklassen 
krijgen de juffen elke voormiddag hulp van een kinderverzorgster. Bovendien wordt zowel voor de 
kleuters als voor de lagere school een extra leerkracht ter ondersteuning van de klastitularissen 
aangesteld.  
 

Schoolreglement 
Het ‘decreet rechtspositie van de leerling’ en ‘onderwijsdecreet 24’ werden in april 2014 goed-
gekeurd door het Vlaams Parlement. De bepalingen van deze decreten treden in werking op 
1 september 2014 en hebben gevolgen voor het schoolreglement. Dit reglement moet worden  
aangepast na overleg met de schoolraad eind augustus 2014. Het aangepaste schoolreglement 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring op 2 september 2014, en wordt u na 
goedkeuring zo spoedig mogelijk bezorgd. Het nieuwe schoolreglement is pas geldig na 
goedkeuring door de gemeenteraad en na ondertekening door de ouders.  
 
In principe mag een schoolreglement niet aangepast worden tijdens het schooljaar. De regelgeving 
voorziet echter een uitzondering voor wijzigingen die het rechtstreekse gevolg zijn van 
aanpassingen in de regelgeving (artikel 37bis van het decreet basisonderwijs en artikel 11, §1bis, 4° 
van de codificatie secundair onderwijs). 
 

Tenslotte 
In naam van het Kiem-team wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.   
Onze leerlingen wensen wij mooie punten op het laatste rapport en een leuke schoolreis.  Verder 
wens ik u en uw kinderen in naam van het hele Kiem-team een deugddoende vakantie.  
De directie en het secretariaat zijn nog bereikbaar tot en met 4 juli 2014. 
 
Het kiem - team en de directie van GBS De Kiem Wambeek 
 
 


