Waarvoor kan u terecht bij de directie?

Waarvoor kan u terecht bij de klasleerkracht?
De kleuterleidster of leerkracht van uw zoon of dochter is uw eerste aanspreekpunt,
indien u iets wenst te melden of vragen heeft. U kan steeds een berichtje schrijven in
het heen-en-weerschriftje of de agenda of de juf/meester zelf aanspreken. De
leerkrachten van hun kant volgen uw kinderen in al hun ontwikkelingsaspecten. De
evolutie van uw kinderen wordt ook drie maal per jaar met u besproken tijdens het
oudercontact.
Waarvoor kan u terecht bij de leerkracht bewegingsopvoeding?
Het is belangrijk de medische en motorische informatie van uw kind ook door te
geven aan de leerkracht bewegingsopvoeding. Zij zijn steeds bereid duiding te geven
rond de turn- en zwemlessen.
Waarvoor kan u terecht bij de zorgcoördinator?
Juf Mieke is de zorgcoördinator van onze school. Haar taak is het zorgbeleid op onze
school verder uit te bouwen en te coördineren. Samen met de zorgleerkrachten helpt
zij het team omgaan met kinderen die extra zorg nodig hebben.
Dit kan gaan om remediëring bij leermoeilijkheden, verrijking voor kleuters met
ontwikkelingsvoorsprong of meerbegaafde leerlingen, socio-emotionele aspecten,
pedagogische of didactische items, moeilijkheden op motorisch vlak,…
Samen met de ouders, de leerkracht, zorgleerkrachten en de CLB-medewerker wordt
bekeken wat de beste hulp is.
Het bureau van juf Mieke bevindt zich naast het secretariaat in Sancta Maria en aan
de leraarskamer in Sint-Jozef.
Juf Mieke is ook te bereiken via het secretariaat of op mieke.vermont@vbs-latemdeurle.be

Directeur Anneleen van Speybroeck leidt zowel Sancta Maria in Sint-MartensLatem, als de Sint-Jozefsschool in Deurle. Haar taken situeren zich op 2 vlakken :
enerzijds waakt zij over het pedagogisch project van de school; anderzijds staat zij
in voor de logistiek-administratieve opvolging.
Zij coördineert de onderwijskundige taken en zorgt ervoor dat het pedagogisch
project van de school voeling blijft houden bij alle personeelsleden.
Op administratief vlak volgt zij de leerlingen- en leerkrachtenadministratie en voert
de administratief ondersteunende taken uit voor een vlotte werking van de school.
Verder is zij verantwoordelijk voor het financieel beheer van de beide scholen.
Zij is het aanspreekpunt voor alle logistieke ondersteuning en alle schoolfaciliteiten
(gebouwen en omgeving van de school). Op bijeenkomsten binnen de parochie en
gemeente vertegenwoordigt en promoot zij de school.
Als eindverantwoordelijke zal de directeur steeds trachten een oplossing te vinden
wanneer de klasleerkrachten, de zorgcoördinator of het secretariaat u niet verder
kunnen helpen.
U kan de directie bereiken op school, telefonisch in Sancta Maria 09/282 63 97 en
Sint-Jozef 09/282 44 70 en via mail:
anneleen.vanspeybroeck@vbs-latem-deurle.be
Directeur Anneleen krijgt voor het uitvoeren van deze taken op beide scholen de
hulp van 2 beleidsondersteuners. In Sancta Maria is dit juf Mieke, die tevens
vestigingsverantwoordelijke is voor deze school. Voor Sint-Jozef neemt juf Elllen
deze taak op zich. U kan ook steeds bij hen terecht.
Waarvoor kan u terecht op het secretariaat?
Juf Sandra, juf Helena en juf Pat zijn onze administratief medewerksters. Zij zorgen
voor de administratie van de school. Bij hen kan je aankloppen voor het onthaal,
attesten, ongevalaangiftes, het melden van afwezigheden, …
U kan langsgaan op het secretariaat in Sancta Maria, bellen op het telefoonnummer
09/282 63 97 of mailen naar secretariaat.sanctamaria@vbs-latem-deurle.be
of secretariaat.sintjozef@vbs-latem-deurle.be

