
Beste ouders, 

Vanaf dit  schooljaar wordt er  in het basisonderwijs niet meer gesproken over Gelijke Onderwijs-

kansen (GOK), maar over SES. 

Wat is SES? 

Het SES-beleid baseert zich op de Sociaal-Economische Status van de gezinnen, van de leerlin-

gen. 

Dit aanbod zorgt ervoor dat alle leerlingen dezelfde mogelijkheden krijgen. Het gaat uitsluiting, soci-

ale scheiding en discriminatie tegen en geeft daarom speciale aandacht aan kinderen uit kansarme 

gezinnen. 

Wat zijn de grootste verschillen tussen GOK en SES? 

Bij GOK waren er vier regels van belang om als school aanspraak te maken op extra middelen: 

 ouders behoren tot de trekkende bevolking (binnenschippers, circusartiesten, woonwagenbe-

woners, ...) 

 opleidingsniveau van de moeder 

 het kind verblijft tijdelijk of permanent buiten het eigen gezin 

 het gezin leeft van een vervangingsinkomen (er is dus geen ander inkomen voor het gezin) 

Bij SES wordt gekeken naar volgende criteria: 

 thuistaal niet Nederlands 

 opleidingsniveau van de moeder 

 schooltoelage 

‘Thuistaal niet Nederlands’ was bij GOK een bijkomstig aspect, in tegenstelling tot bij SES. 

Bij GOK moest 10% van de school voldoen aan de GOK-criteria alvorens er middelen (extra lestij-

den) werden gegeven. Deze voorwaarde vervalt nu. 

Bij SES telt elk kind. SES-lestijden zullen dus toegekend worden vanaf de eerste leerling. De 

herberekening van deze lestijden zal jaarlijks gebeuren in plaats van om de drie jaar en per niveau 

(kleuterschool en lager apart). 

Meer informatie over SES vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen. 

Overgang van GOK naar SES 

Maandkalender 

04/02 :  Maandopening 

07/02 :  zwemmen 

           : Rollebollen (4en 5 jarigen ) 

           : Op  weg naar Secundair 6lj 

08/02 : Carnavalstoet 

19/02 : Bibliotheek 

           : medisch onderzoek 2Ka 

20 /02 : Quiz  Kubus  ( 5de en 6de lj) 

           : Medisch onderzoek  2Kb 

21/02 : Zwemmen 
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Jaargang 11 ,editie 7 

Februari  

KROKUSVAKANTIE 

  VAN  

maandag 11 februari 2013 

TOT EN MET 

zondag 17 februari 2013 

info@dewissel-opitter.be 

   KIENAVOND 

PRACHTIGE PRIJZEN 

VRIJDAG 22  FEBRUARI 2013 om 20.00u 

http://www.ond.vlaanderen.be/gok/
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NI EU WSB RIE F 

Beste ouders, 

Enkele afspraken  : 
  

 Bij de reservering ‘s morgens dient het 
aangeduide uur gerespecteerd te 

worden. Dit wil zeggen dat wie reser-
veert om 7u ‘s morgens niet om 7u30 

kan inschrijven. Het gereserveerde uur 

wordt in rekening gebracht. ( enkele minuten later of eerder zal zeker niet 
aangerekend worden) 

 Tijdig reserveren, dus ten laatste op de donderdagavond van de week 
ervoor.  

 We vragen ook om schriftelijk te reserveren of via mail. 
 Annulering ook schriftelijk of per mail. 

 Het GSM-nummer mag enkel nog gebruikt worden voor annulaties en of 
reserveringen in noodgevallen. Maximum 1 dag  ervoor ! ( meer dan 1 

dag, schriftelijk ) 
 

Deze maatregelen dienen om in orde te blijven met de reglementen van Kind & 
Gezin.  

Peter Vangeloven: verantwoordelijke ‘t Ittertuintje 
 

 

 
 
 

‘t ITTERTUINTJE  INFO 

Beste chocoliefhebbers, 

 

 

Op 5 februari organiseert de leerlingenraad 

een choco actie. ( voor lln. Lager Onderwijs) 

De warme choco is van verse koeienmelk,  

De warme choco kost 50 cent per tas. 

Maar er komen nog andere dagen dat er war-

me choco in de eetzaal komt. 

groetjes, 

Robbe,Pieter,Wesley,Zoe en Romy.  ( Leerlingenraad ) 

Nieuws van de  leerlingenraad. 



JA AR GA NG 1 1  , E DI TIE  7  

 

 

Prins Carnaval Bram I 



 

PROGRAMMA   VOOR CARNAVAL VRIJDAG   8-02-2013 

 

Het Carnavalsoptochtje,met alle schoolgaande kinderen van groot-Bree ( behalve Tongerlo en Gerdingen, Beek) tot 12 jaar, staat weer 

voor de deur.  

Onze  kinderen worden betrokken bij de Carnaval en krijgen alzo ook een feeling van en voor carnaval, hetgeen toch een volkscultureel 

gebeuren is. Dit jaar is Bram Theunissen van onze school  ( 5de leerjaar )Prins Carnaval 

Programma : 

►  12u 55 :Afhaling van al onze kinderen 

 

Te volgen route : Vertrek Stadsplein - Grauwe Torenwal - Tuin Deken – Opitterstraat – Meinestraat – Vrijthof -  

                            Markt – Hoogstraat - Merisstraat –Vrijthof – Markt – Nieuwstadstraat –Kruittorenwal -   

                             Stadsplein     (Einde).  Duur van het optochtje :  1 uur.  Vertrek :   

                       Afstand van het Optochtje :  1,2 Km. 

► 14u20-14u45: Muziek + Animatie in de Tuin van de Deken 

                             voor het lager onderwijs. 

                           : de kleuters komen samen in de turnzaal van de 

                             vrije basisschool de Vuurvogel.  

                             Ouders die aanwezig zijn tijdens de optocht mogen hun kleu- 

                             ters daar komen afhalen ( geef  eventjes  

                             een seintje aan de juffen a.u.b. )  

 

                           : Ook de aanwezige ouders van kinderen   

                            van het lager onderwijs mogen , na een  

                            seintje aan de juf of meester, hun kinderen  

                            mee naar huis nemen. 

► 14u45: Vertrek op het Stadsplein en de turnzaal van de Vuurvogel   

                  terug naar de scholen. 

Wat krijgen de kinderen : 

  

        -     Gezamenlijke uitstap in het centrum van Bree. 

-     Kennismaking met het centrum van Bree + met Carnaval. 

-     Choco + een wafeltje + animatie. 

 

Kostprijs van het geheel : De school betaalt : € 0 ,25 per kind. De rest van de kosten wordt gedragen door de Breese Stoepluipers. 

———————————-———————————————— 

LET OP : MOEST HET HEEL SLECHT WEER ZIJN NEMEN WE NIET DEEL AAN DE STOET EN BLIJVEN WE OP 
SCHOOL 

 


