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Agenda... 
Bij het einde van dit schooljaar delen we alvast alle infoavonden voor het begin 

volgend schooljaar mee. Zo kan iedereen deze opnemen in hun planning.  

02.09.2019: Start nieuwe schooljaar om 8.40 uur                

03.09.2019: Infoavond 1ste leerjaar om 19 uur 

04.09.2019: Infoavond 5de leerjaar om 19 uur 

05.09.2019: Infoavond 6de leerjaar om 19 uur 

09.09.2019: Infoavond 2de leerjaar om 19 uur 

10.09.2019: Infoavond 4de leerjaar om 19 uur 

10.09.2019: Infoavond kleuterschool om 19.30 uur 

12.09.2019:  Infoavond 3de leerjaar om 19 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

08.09.2019: Bevrijdingsfeest   
 We herdenken op zondag 8 september de Herseltse bevrijding van WOII met een 
doortocht van authentieke voertuigen met “echte” Britse soldaten en een feestelijke 
verwelkoming in elk deeldorp van Herselt. 

 

 
 

Informatie... 
 

 Dank U wel – Dank U wel – Dank U wel ! 
 

Voor uw vertrouwen in onze school – voor uw begrip, wanneer iets fout ging – voor 

alle aanmoedigingen – voor de lieve attenties – voor uw steun…voor de helpende 

handen … 

…Maar vooral voor uw “positieve ingesteldheid” t.a.v. onze school! 

 

 Contact met de directie 

De directie zal in de school bereikbaar blijven t/m vrijdag 5 juli, dit tussen 9 uur en 12 

uur en 13 uur en 15 uur. U kunt altijd telefonisch, schriftelijk of via e-mail een bericht 

achterlaten.  

Vanaf maandag 19 augustus 2019 kunt u terug in de school terecht, enkel in de 

voormiddag tussen 9 en 12 uur of na afspraak. 

Tel. school Bergom: 014/54 73 93  of secretariaat@schoolbergom.be 



   
 

   
 

 Tewerkstelling en opdrachten van leerkrachten 2019-2020 

Op vraag van de schoolraad ( vergadering vorig jaar), hebben we jullie dit schooljaar 

vroeger geïnformeerd over de mogelijke klaswissels voor 2019-2020. Op deze manier 

weten jullie kinderen tijdig bij wie ze wel dan niet in de klas zullen zitten.  

 Zo konden jullie in de mededelingen van juni al lezen dat juf Julie de 

klasleerkracht zal zijn van het 3de leerjaar. Juf Rachel kijkt stilaan uit naar haar 

verdiend pensioen en zal volgend schooljaar niet meer starten. We wensen 

haar uiteraard een zalige periode toe om te kunnen genieten van al die dingen 

waar nu wat meer tijd voor kan gemaakt worden!  

 

 Juf Griet wil opnieuw halftijds werken, haar vervanger kennen we nog niet. 

 Juf Thérèse start volgend schooljaar opnieuw met 4/5de te werken. Omdat juf 

Julie nu voltijds in het 3de leerjaar staat, zal juf Annelies Broos opnieuw deze 

opdracht voor haar rekening nemen. Juf Annelies heeft in het verleden ook al 

in het 4de leerjaar te Bergom gestaan. 

 De opdrachten van juf Hilde, meester Johan en meester Wim wijzigen niet. 

 Meester Jo neemt ook volgend jaar een verlofstelsel maar kan niet meer 

vervangen worden door meester Gilles door het gebrek aan voldoende 

lestijden. Wij wensen hem en meester Gilles veel succes in een andere school. 

 Juf Margot zal de lestijden bewegingsopvoeding in de lagere school voor haar 

rekening nemen. 

 Juf Lieve blijft  als zorgcoördinator de contactpersoon tussen onze school en 

het CLB en ondersteuningsnetwerk, dit voor zowel kleuter- als lagere school.  

 Voor juf Liesbeth verandert er niets. 

 Juf Lien en juf Lidy gaan vanaf september beiden 20/24 werken.   

 Juf Elly, onze kinderverzorgster blijft extra ondersteuning bieden.   
 

 Juf Marian zal hen vervangen en elke maandag en dinsdag in Bergom werken. 

Door een tekort aan lestijden zal zij tevens 2 lestijden bewegingsopvoeding in 

de kleuterschool geven.    



   
 

   
 

 Ook juf Tessa zal een totale andere invulling krijgen van haar opdracht vanaf 

2019-2020. Zij zal meer dan halftijds als preventieadviseur tewerkgesteld 

worden binnen onze nieuwe VZW Anker.  

 

 

We wensen ons team veel succes met de (soms nieuwe) opdrachten volgend 

schooljaar, we zijn er van overtuigd dat jullie dat met jullie gebruikelijke 

enthousiasme geweldig gaan doen. Maar eerst: geniet van de zomervakantie! 

 

 

 

 Studietoelagen 2019-2020  

De schooltoelagen voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden vanaf 

volgend schooljaar geïntegreerd in het Groeipakket als schooltoeslag, en worden 

automatisch berekend en uitbetaald. Daarvoor moet je dus geen aanvraag meer 

indienen. 

Misschien heeft u er ook recht op… 

Op de website www.studietoelagen.be vindt u hierover alle informatie of bel gratis 

1700.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studietoelagen.be/


   
 

   
 

Werd er iets meegegeven met je kind…? 
 

 Briefje met facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen. 

 Overzicht en verantwoording van alle kosten binnen het maximumfactuur voor 

dit schooljaar. 

 Factuur schoolonkosten: slotrekening schooljaar 2018-2019. Voor de mensen 

die nog geen provisie betaalden, mensen die extra kosten gemaakt hebben of 

voor onze “instappertjes” (nieuwe kleutertjes), gelieve dit factuur binnen de 

veertien dagen te vereffenen a.u.b. 

 Provisie voor het volgende schooljaar 2019-2020.  

Opgelet!!  Er zit een rekening ingesloten, te betalen vóór 1 september 2019 = 

provisie voor schooljaar 2019-2020!!! Meer informatie hierover vindt u in ons 

schoolreglement. 

 Aanpassingen schoolreglement 2019-2020. 

Vergeet het document niet te ondertekenen en terug te bezorgen aan onze 

school vóór vrijdag 28 juni 2019. 

 Vakantiekalenders 

 Allerlei info van externen 

 Bijbestellingen via de schoolfotograaf 

 

 


