Vernieuwde website: een korte toelichting
www.dewindroos.net
Zoals u misschien al vernomen hebt, is er sinds dit weekend een nieuwe website van onze school. Met deze
brief willen we enkele interessante mogelijkheden ervan even oplijsten en toelichten.
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1. Informatie opzoeken
Onder de hoofding ‘Onze school’ vindt u op een gestructureerde manier alle informatie over onze school.
(schoolvisie, Wie is wie, Schoolreglement, inschrijvingen, zorgbeleid, huiswerkbeleid, opvang, …)

2. Documenten downloaden
Bent u de ziektebriefjes kwijt, of moet uw kind medicatie nemen dan vindt u dit onder Onze school 
documenten. Dit is momenteel beperkt, maar zal met de tijd uitbreiden.
3.

Kalender raadplegen

Onder de hoofding kalender vindt u de dynamische jaarkalender. Hier kan u steeds up-to-date volgen wat de
geplande activiteiten van de school en de klassen zijn. Soms krijgt u meer informatie door op de activiteit te
klikken.
Ook de zwemkalender en vaste vakanties kunt u hier zien en downloaden.

4. Klassites, schoolleven en oudercomité volgen
Zeer leuk en interessant! De school, turnleerkrachten, oudercomité en elke klas heeft een eigen site. Hier
kunnen foto’s, verslagen, klasbriefjes, … op geplaatst worden. Om steeds up-to-date te blijven, kan je ervoor
kiezen om een onderdeel te volgen. Elk onderdeel (schoolleven, klas, LO, oudercomité) dat je wenst te volgen
moet je afzonderlijk aanvragen. Dit doe je door te klikken op ‘VOLG…’ Zie afbeelding voor het volgen van een
klas of LO.

Je ontvangt nu telkens een e-mail wanneer er iets wordt toegevoegd voor dit onderdeel. We raden elke ouder
aan om dit te doen, om je kind(eren) zo optimaal mogelijk te kunnen volgen. Ook oma’s buren, … kunnen dit
doen.

5. Interessante links voor ouders en kinderen
Bij de hoofding ‘links’ vindt u links terug die interessant zijn voor de kinderen (tegen pesten, huiswerkhulp, info
studiekeuze,…).
Ook voor de ouders zijn er interessante links. (studietoelagen, CLB, nieuwsbrieven, …)

6. Contacteren en mailen
Onze website voorziet ook dat de communicatie via e-mail makkelijker wordt, en dat u eventueel een
contactformulier kunt invullen.
We willen u er wel attent op maken dat mailen naar leerkrachten mag en kan, maar dat dringende zaken best
gemaild worden naar de school zelf. Niet elke leerkracht controleert elke dag zijn/haar mail (wel wekelijks). We
rekenen er ook op dat u als ouders zelf goed inschat en nadenkt over wat en hoe u met leerkrachten mailt.

7. Personalia
Een laatste nieuwigheidje dat we even toelichten is de personalia. U zult opmerken dat op de homepagina er
een mogelijkheid is om geboortes, overlijdens en huwelijken aan te kondigen. Moest er iets verkeerd opstaan
of wenst u iets mede te delen, dan mag u dit altijd doormailen naar robin.deridder@dewindroos.net.
Zo, we hopen dat u er veel plezier aan zal beleven. Moest u opmerkingen hebben over de website of u hebt zelf
een leuk idee, dan mag u dat ook altijd mailen naar:
robin.deridder@dewindroos.net
Vergeet alvast niet te ‘volgen’.
Vriendelijke groet,
Machteld Vandeneede en Gert Engels, directie
Robin De Ridder, beleidsondersteuner
En het hele Windroosteam.

