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Bedankt voor jullie interesse en vertrouwen in onze 
school De Weg-Wijzer.

Als katholieke school staan we voor 
Respect voor ieders eigenheid en cultuur,
samen leren, spelen, leven en ontwikkelen. 
Kwaliteit, verbondenheid en gelijkwaardigheid, 
optimale groeikansen voor elk individueel kind.

Alles begint bij ‘zich goed voelen op school’.
Samen leggen we een weg af om jouw kind “wijzer” te 
maken. 

Directie, 
Kathleen Rutten 

Kathy Verschraegen

Het Weg-Wijzer team

          WIJ HEBBEN JOU ER GRAAG BIJ OP DEZE TOCHT.

  Dag lieve meid,      dag leuke jongen! Beste ouders

ALLES BEGINT BIJ ‘ZICH GOED VOELEN OP SCHOOL’.
SAMEN LEGGEN WE EEN WEG AF OM JOUW KIND 
“WIJZER” TE MAKEN. 

welkom
op onze school

Klaar om aan de trektocht van 
onze school te beginnen? 
Wij hebben jou er graag bij op 
deze tocht. Met de juffen, mees-
ters en andere kinderen leven en 
leren we op onze school. Samen 
met mama en papa staan wij 
klaar om jou te begeleiden en 
voor jou te zorgen. 

Tot binnenkort! 

Wij zetten alvast onze 
schoolpoort voor jou 
open!
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Onze wegwijzers
Wij zijn een school met een hart voor iedereen. 
Waarbij we zorgen dat ieder kind zich thuis voelt. 
We respecteren de tijd die jouw kind nodig heeft 
om te leren. Elk kind bruist van de talenten en 
we gaan ze samen met hen ontdekken. We geloven 
in het totale mensbeeld en hechten belang aan 
hoofd, handen en hart. Bij leerproblemen vormen 
we een team. Leerkrachten, ouders, kinderen en 
het zorgteam gaan samen op zoek naar de beste 
manier om jouw kind vooruit te helpen.

ZORGZAME SCHOOL
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Als katholieke school geloven we 
dat elk kind gelijkwaardig is. We 
zijn een gastvrije school waarbij ie-
dereen welkom is. Er leeft een posi-
tieve sfeer van openheid, tolerantie, 
nieuwsgierigheid en diversiteit.

Onderwijzen en opvoeden kun je niet alleen. Leer-
krachten, zorgteam, onderhoudspersoneel, directie, 
bestuur, vrijwilligers, oudercomité, buschauffeurs 
en begeleiders, ouders, grootouders, De Vrienden-
kring en Zaffelare vormen een team. Een sterk team, 
waarbij we samen de handen uit de mouwen ste-
ken om onze jonge mensen te helpen groeien. Wij 
groeien samen. 

 GELIJKWAARDIGHEID  

VERBONDENHEID
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We vormen de basis voor een leven vol leren. 
We leren de kinderen de wereld kennen, han-
teren en aanvoelen om ze voor te bereiden op 
hun volgende stap. Onze kinderen worden zelf-
standige leerlingen die hun leerproces in eigen 
handen kunnen nemen. De juiste leermiddelen 
zijn ter beschikking om ze kwaliteitsvol onder-
wijs te kunnen garanderen. Aan de hand van 
zelfevaluaties en een gestructureerd nascho-
lingsbeleid sluiten we aan bij de vernieuwingen 
binnen het onderwijs.   

  

We zijn een solidaire 
school die iedereen 
verwelkomt die onze 
waarden in het hart 
draagt. Onze school 
is een plaats waar we 
elkaar ontmoeten zon-
der vooroordelen. Een 
plaats waar kinderen 
met een lach toekomen 
en met open armen 
ontvangen worden.

KWALITEIT

LAAGDREMPELIG
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Een school met 
twee vestigingen

Nieuwe en moderne kleuter- en 
lagere school

-
Mooie en ruime klassen

-
Aparte kleuterrefter en 

speelplaats
-

Leeftijdsgemengde groepen bij 
de kleuters

-
Groene omgeving

-
Tuintjes aan de kleuterklassen

-
Mediawijsheid, organisatie van 

allerlei leuke activiteiten, 
projecten

-
Klasoverschrijdende activiteiten

-
Dynamisch team

-
Studie

-
Zeeklas, bosklas, sportklas

-
Eigen busvervoer

-
Warme maaltijden

Dorp
     Kleuter- en lagere school
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Wijkafdeling

-

Een klein schooltje met 

twee kleuterklassen

- 

Familiale sfeer

-

Nauw contact met de hoofdschool

- 

Doorstroming naar 

onze lagere school

-

Groene en rustige omgeving

-

Eigen busvervoer

-

Warme maaltijd

Persijzer
     Kleuterschool
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schoolteam 
Directie: 
Kathleen Rutten 
Kathy Verschraegen

Leerkrachten 
lagere school 
Juf Charlotte
Juf Lotte
Juf Nora
Meester Chris
Juf Catleen
Juf Melissa
Juf Laurence

Juf Sophie
Juf Kathleen
Juf Annelies
Juf Annemie
Meester Bart
Juf Els VL.
Juf Katrien
Juf Hannah

Leerkrachten 
kleuterschool
Juf Gerlinde
Juf Tina
Juf Kelly
Juf Karolien
Juf Evi
Juf Gerda
Juf Margot V. 
Juf Margot VDH.
Juf Celien
Juf Isabel

Leerkrachten 
kleuterschool Persijzer
Juf Elien - (Juf Margot V.)
Juf Barbara

Leerkrachten 
lichaamlijke opvoeding
Juf Els B. 
Juf Nele

Kinderverzorging
Juf Carine
Juf Kimberly

Zorgteam:
Juf Kristien
Juf Marieke 

ICT coördinator
Stijn Tas

Administratieve 
medewerkers
Mariëlle Tielen
Els De Staercke
Joke Van Acker

Onderhoudspersoneel
Christine 
Veerle

Buschauffeurs 
Johan
Sharon
Meester Bart

Busbegeleiding
Liliane 
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De Vrije basisschool De Weg-Wijzer is een school 
die bestuurd wordt door de VZW Vrij Katholiek 
Onderwijs Lochristi-Zaffelare.
Zaffelare-Dorp 6 - 9080 Zaffelare

SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

Voorzitter | Mevr. Martine Naudts
Ondervoorzitter | Mevr. Els Meyvaert
Secretaris | Dhr. Vincent De Cooman

Leden Bestuur
Dhr. François Verbruggen
Mevr. Nadine De Visscher
Mevr. Sabine Vispoel
Dhr. Rudy Martens
Dhr. Dirk Van Driessche

Leden Algemene Vergadering
Mevr. Giselinde Van Duffel
Zr. Monica Van Kerrebroeck
Dhr. Jan Henneman
Mevr. Lieve Logghe
Dhr. Hans Ysebaert

Organisatie in onze school

       ... de parochie Zaffelare   Schoolbestuur Oudercomité 
Als katholieke school 
zijn we wederzijds 
verbonden met de paro-
chie, de mensen die er deel 
van uitmaken en de parochiale 
activiteiten die er georganiseerd 
worden. Het is een verwijzing naar 
onze oorsprong, onze traditie en 
het geloof van waaruit wij werken.

Andere scholen binnen deze scho-
lengemeenschap zijn: 
• St.-Salvator  Gent
• De Mozaïek 1 + 2  Gent
• St.-Bavo  Gent
• ’t Klimrek 1 + 2  Gent
• De Boomhut  Gent
• BuBaO St.-Lievenspoort  Gent
• De Weg-Wijzer Zaffelare

Onze schoolvisie is nauw verbon-
den met de visie van de Taborgroep. 
De Taborgroep is een netwerk van 
autonome sociale ondernemingen 
en scholen.  Met zo’n 9000 mede-
werkers  krijgen wij de kans elkaar 
te versterken in waardengericht 
ondernemen. Vanuit ons lidmaat-
schap in Tabor benutten wij  de 
professionele netwerkactiviteiten, 
krijgen  we ondersteuning via con-
sultancy en nemen  we deel aan 
opleidingen die voor onze school 
een meerwaarde bieden.  

  ... de Taborgroep              

  ... de scholengemeenschap Babbel              

Ok, waarom niet? => vanrillaerb@hotmail.com
Neem contact op met onze voorzitter Bjorn Van Rillaer

Samen gaan we er voor

de Weg-Wijzer, 
een deeltje 
van...

Leuke activiteiten

Hart voor de school

Jij wil er toch ook bij?Toegankelijk

TOP

Grote inzet

Noodzakelijk

Enthousiast

Leuke ploeg

Aandacht voor kind en ouder

Tof voor onze kinderen
Vrienden voor het leven

Vrijwillig

Fantastisch
Samen gaan we er voor

Vele handen, licht werk

Waarom niet?

Ten dienste van

communicatie

plezier

Noodzakelijk

Duwtje in de rug

Blije gezichten 

Blij

Goed bezig!

Daar moet je bij zijn

Ok, waarom niet? => vanrillaerb@hotmail.com

Alles voor jouw kind

Af en toe

Een kleine moeite
daar doen we het voor

Mama of papa van

Gezellig

Iets extra’s
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Zorg
Het CLB kan helpen
bij vragen over

• het leren en studeren
• de onderwijsloopbaan
• het psychisch en sociaal functioneren
• de preventieve gezondheidszorg

Aangezien we zorgzaam omgaan met onze 
leerlingen, spreekt het voor zich dat – als 
de school het nodig vindt om een leerling 
door te verwijzen – dit pas zal gebeuren na 
overleg met de ouders. Informatie wordt op 
vertrouwelijke manier behandeld.

Meer info
www.vclbgent.be
www.clbchat.be

Centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB)

• Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

• Zorgwerking in onze school

Onze school werkt samen met het Vrij CLB regio Gent. 
Ouders, de leerling, de leraar en de directeur kunnen gratis terecht 
bij een team van de schoolarts, een verpleegkundige, een psycho-
loge, een maatschappelijk werker en trajectbegeleiders.
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Luisteren, communiceren, afstemmen, 
oplossingen zoeken, …..

Wij zijn juf Kristien en juf Marieke, 
de zorgcoördinatoren van de school en 
wij volgen alle kinderen van nabij op. 
Heb je een vraag, zorg, mededeling 

omtrent jouw kind? 
Wij horen het graag. 

Wat doet het zorgteam voor ouders?

Zorgwerking 
in onze school

Kinderen hebben allen een eigen-
heid door aanleg en de omgeving 
waarin ze zijn opgegroeid.  Alle 
grote en kleine invloeden maken 
het verschil van kind tot kind.  

Om zo goed mogelijk te kunnen 
inspelen op de noden van elk 
kind bieden wij een brede waaier 
aan mogelijkheden tot ontwik-
kelen, ook voor kinderen bij wie 
het niet vanzelf loopt.  
Voor kinderen die een extra duw-
tje in de rug kunnen gebruiken, 
schrijft elke school een zorgbe-
leid uit.  Onze school maakt hier 
echt werk van.  Iedere speler 
binnen die zorg kent hierin zijn 
eigen taak en samen bepalen zij 
welke zorg er best past bij uw 
kind.  Het is duidelijk dat het om 
teamwerk gaat en dat het geen 
éénmansverantwoordelijkheid is.

• directie 
• zorgcoördinator 
• juf of meester 
• CLB 
• ouder

Wie zorgt voor uw kind? Wat doet het zorgteam voor uw kind?

 Je kan ons bereiken op 
 > kristien.baert@deweg-wijzer.be        > marieke.genbrugge@deweg-wijzer.be

Juf 
Kristien       Juf 

Marieke

Ouders

Directie

CLB

ExternenZorgco

Juf/meester

Opvolgen van alle kinderen:
samenwerken met ouders, CLB, externen zoals logo’s, kine-
sitherapeuten, ergo’s, revalidatiecentra, ondersteuners  
met als doel de kinderen verder te helpen in hun ontwikke-
ling en hun kansen op slagen en welbevinden te verhogen. 

Heb je een vraag, zorg mededeling,... omtrent je kind?
Wij staan steeds voor je klaar met een luisterend oor
en een reikende hand.

kleuters en 
1ste lj.

vanaf 2de lj.
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Praktische info
Schooluren

 

Welkom vanaf 8 u.
Aanvang:  om 8.25 u. 
Middagpauze: 
11.35 tot 13.05 u. (kleuters)
12 tot 13.30 u. (lager)
Einde: 15.25 u. 
(woensdag om 12 u.)

Voor- en naschoolse opvang

Georganiseerd door ‘Ferm buiten-
schoolse kinderopvang’ vanaf 7 uur, 
tot 19 uur, ook voor Persijzer.
Ook op woensdagnamiddag kan je 
hier terecht.

Studie mogelijk vanaf het 1ste leer-
jaar van 15.45 tot 16.45 u.

Middagtoezicht

Je kind kan kiezen uit soep, een 
warme maaltijd of eigen lunchpak-
ket. Ook water is steeds beschikbaar. 
Het menu is terug te vinden op de 
website.

Tussendoortjes/drankjes

Onze school wil een milieubewuste 
school zijn en we houden het graag 
netjes. Daarom gebruiken onze kin-
deren een koek- of fruitdoosje en een 
eigen drinkbus voor water. 
Woensdag is het fruitdag.

Woensdag is 
het fruitdag.

Zwemmen 

De leerlingen gaan vanaf de derde 
kleuterklas op regelmatige basis 
zwemmen.  Het 1ste  en 2de  leer-
jaar gaat om de 2 weken zwemmen. 
Het 3-4-5-6de leerjaar gaat tweewe-
kelijks zwemmen gedurende een half 
schooljaar.

Busvervoer  

Onze school beschikt over een ei-
gen schoolbus. Als je dat wil, kan de 
schoolbus jouw kind op vaste plaat-
sen en vaste tijdstippen veilig opha-
len en naar huis brengen.  

Communicatie

Het schoolreglement en verdere info 
is terug te vinden op de website, 
waar ook elke klas een klasblog heeft.
Maandelijks ontgvang je een nieuws-
brief. We zijn ook te volgen via Face-
book & Instagram. 

Bij vragen kan je steeds bij ons te-
recht.
 

www.deweg-wijzer.be
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Jaaroverzicht

Schoolvakanties 
Schoolvakantie Begindatum  
 Einddatum

Herfstvakantie ma. 31-10- 2022  
 zo. 06-11- 2022

Kerstvakantie ma. 26-12-2022  
 zo. 08-01-2023

Krokusvakantie ma. 20-02-2023  
 zo. 26-02-2023

Paasvakantie ma. 03-04-2023
 zo. 16-04-2023

Zomervakantie za. 01-07-2023  
 do. 31-08-2023

Vrije dagen
Lokale verlofdagen   vrij. 30-09-2022 
    ma. 05-06-2023

Pedagogische studiedag  woe. 12-10-2022
   ma. 12-12-2022
    vrij. 27-01-2023

Activiteit Datum

Opendeurdag     wo. 31-08-2022

Peuterverkendag     za. 04-04-2023

Info-avonden
 Persijzer    ma. 05-09-2022  
 1ste graad di. 06-09-2022
 2de graad do. 07-09-2022
 3de graad    ma. 12-09-2022
 Kleuters     ma. 26-09-2022

Scholencross  wo. 28-09-2022

Schoolfotograaf   vrij. 14-10-2022

Sint     vrij. 02-12-2022

Carnaval vrij. 17-02-2023

Schoolfeest zo. 04-06-2023 

Vormsel zo. 07-05-2023

Toneel vrij. 17 en za. 18-03-2023
   vrij. 10 en za. 11-03-2023

Activiteiten doorheen het jaar

Boekentasloze dag
Integratie
Kinderfuif
Sportklassen
Sportdag
Boerderij onderwijs  6de lj.
Schoolreis
Thema uitstappen
Oudercontacten
Rollebolle kleuters

Deze data worden in de loop van 
het schooljaar meegedeeld. 

Activiteiten 

Rapporten 
Rapport 1  vrij. 28-10-2022
Rapport 2  vrij. 23-12-2022
Rapport 3  do.  16-02-2023
Rapport 4  vrij. 28-04-2023
Rapport 5  vrij. 30-06-2023
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Goed bereikbaar
Vrije Basisschool 

De Weg-Wijzer Zaffelare

Zaffelare-Dorp 6
9080 Zaffelare

Tel.: 09/355 13 82
info@deweg-wijzer.be
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Vrije Kleuterschool 
Persijzer

Oude Veldstraat 265
9080 Zaffelare

Tel.: 09/345 80 35

www.deweg-wijzer.be


