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___________________________________________________________________ 

 

Betreft: aanbod studiebegeleiding vanaf 20 september 2022  
 

Beste ouders 

 

Al enkele schooljaren is de organisatie van voor- en naschoolse opvang 

in onze gemeente door vzw Kikoen (= Kinderclub Olen) overgenomen.  

Vermits studiebegeleiding niet tot hun doelstelling behoort, zullen de 

begeleiders van Kikoen de leerlingen dus ook niet ondersteunen bij hun 

huiswerk. Wél zorgen ze voor een aparte ruimte waar kinderen 

zelfstandig aan hun taken kunnen en mogen werken.  

 

Omdat we als school weten dat sommige kinderen toch nood aan 

begeleiding bij hun studie hebben, richt de school opnieuw vanaf dinsdag 20 september zelf 

‘huiswerkbegeleiding’ in. Voor de ouders, die voor hun kinderen hiervan gebruik willen maken, volgen 

hierbij enkele praktische zaken over de organisatie en de mogelijkheid tot inschrijven. 

 

Studie Op School  
➢ Voor wie? Voor kinderen vanaf het 4e leerjaar 
 

➢ Wanneer? Elke dinsdag tot 16.30 uur en donderdag tot 16.30 uur, aansluitend op de schooluren  
 

➢ Waar? In de refter van de lagere school 
 

➢ Wie begeleidt?  Juf Lauren Van Mulders (di. + do.) en juf An Laeremans (do.) 
 

➢ Combinatie met buitenschoolse kinderopvang mogelijk? Ja, kinderen die langer dan 16.30 uur in 

de opvang dienen te blijven, kunnen dan met een begeleid(st)er mee doorgaan naar de Olense 

Kinderclub (in Keizershofstraat) 
 

➢ Organisatie van de studie op school? Zie ommezijde 
 

➢ Facturatie? Via de schoolrekening (dins- en donderdag: € 1,25/dag) 
 

In bijlage vindt u een keuzeformulier. We vragen u dit ingevuld aan de klastitularis van uw kind terug 

te bezorgen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Schoolteam De Knipoog 

Mevrouw Marlies, directeur 

 

 

http://www.nete-en-wimp.be/knipoog


 

 

Aandachtspunten bij de organisatie van de STUDIE! 

 

De bedoeling van dit studiemoment: leerlingen krijgen hier de kans om 

hun ‘huis’-taak te maken en hun lessen voor te bereiden. De aanwezige 

studiebegeleider kan hierbij gerichte impulsen geven tot het vlot en 

correct uitvoeren van de opdrachten. 

 

Leerlingen die, om welke reden dan ook, geen specifieke huistaken of lessen hebben opgekregen, 

gaan toch naar de studie waar ze zich in stilte bezighouden. Daarom vragen we de leerlingen (of 

ouders) om hiervoor bepaalde materialen te voorzien. We denken hierbij aan een leesboek, een 

kruiswoordraadsel, een puzzelboek, een schrijfboek, een … Wij voorzien ook schrijfmateriaal, kleur- en 

puzzelboeken, educatieve spelletjes, een tablet ...  

 

Leerlingen die hun huistaak hebben uitgevoerd, maar hun lessen thuis willen voorbereiden, melden 

dit aan de leerkracht a.d.h.v. een briefje door de ouders ondertekend. Zij houden zich, na het 

afwerken van hun taak, rustig individueel bezig met een andere activiteit. 

 

De eerste twintig minuten wordt er een totale stilte verwacht van de leerlingen, daarna is de tijd 

beschikbaar om mekaars lessen te bevragen, een taakje samen uit te voeren, eigen werkjes te maken 

...    Dit gebeurt natuurlijk op een rustige wijze waardoor men de andere leerlingen niet stoort. 

 

De leerlingen die deelnemen, verzamelen steeds na schooltijd aan de trap van gebouw 1 (lagere 

school), op dinsdag en donderdag om 15.30 uur. Voordien hebben de leerlingen dus heel even tijd 

voor een eventueel toiletbezoek. 

 

Contacteer steeds de studiebegeleider bij wijziging van deelname (!) via mail 

r0796330@student.thomasmore.be (juf Lauren) of op donderdag an.laeremans@vbsdeknipoog.be 

(juf An) of via een geschreven en handgetekend briefje van de ouders. 

 

De laatste week voor de kerst-, paasvakantie en grote vakantie is er GEEN studiebegeleiding 

voorzien. 

Indien de studie nog op een ander moment niet zal doorgaan, wordt u hierover voorafgaand via mail 

en ev. agenda van de leerling verwittigd.  

Kinderen die ingeschreven zijn voor opvang bij Kikoen, gaan dan met de opvangbegeleiders mee. De 

andere kinderen gaan met de rij naar huis. 

 

Met deze studiemogelijkheid hopen we u als ouders een extra dienst te bewijzen. 

 

 

Vriendelijke groeten 

Mevrouw Marlies en leerkrachten 

 

 

 

 

 

 

mailto:r0796330@student.thomasmore.be
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___________________________________________________________________ 

 

Ik, ________________________________________ouder van _______________________________________________ 

uit klas _________________________________  

 

Kleur alle vakjes die van toepassing zijn 

 

 wens voor mijn zoon/dochter geen gebruik te maken van de ‘Studie Op School’ 

 

 schrijf mijn zoon/dochter in om gebruik te maken van de ‘Studie Op School’  

Mijn zoon/dochter zal deelnemen op de volgende dagen: 

 dinsdag, 

 donderdag. 

 

Na de studie: 

 mag mijn zoon/dochter alleen naar huis, 

 kom ik mijn zoon/dochter ophalen, 

 gaat mijn zoon/dochter verder door naar de naschoolse opvang Kikoen (Olense Kinderclub) in de 

Keizershofstraat. 

 

Handtekening ouders 

         

http://www.nete-en-wimp.be/knipoog

