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Nieuwsbrief einde schooljaar 

Beste ouders 

Het schoolteam wil jullie graag danken voor het vertrouwen in onze school. We kijken 

met veel voldoening terug op het voorbije jaar en zijn blij met de positieve 

samenwerking die we van jullie kregen. 

De vakantie staat voor de deur. De organisatie van het nieuwe schooljaar is volop bezig. 

We willen met deze nieuwsbrief al heel wat info voor volgend schooljaar meegeven 

zodat jullie je agenda kunnen plannen. Het eerste wat opvalt is misschien ons nieuw 

logo. Dankzij mama Nele hebben we met Syntra een samenwerking afgesloten met 

ons nieuwe logo als resultaat! We zijn er trots op! 

Op naar het volgend schooljaar maar eerst genieten van een welverdiende vakantie 

voor jullie en jullie kids! 

 

Wist je dat... 
 

… het springkastelenfestival 

maar liefst € 1 300 euro heeft 

opgebracht?  

We houden het nog even als 

verrassing waarvoor deze 

centen gebruikt zullen 

worden. In september wordt 

alles zeker en vast duidelijk! 

Bedankt Kloemp!!!! 

 

… de ouderraad heel wat geld aan onze school heeft gegeven. Ze hebben onder andere 

het extra fruit op woensdag gefinancierd.  

 

… elke week onze geweldige fruitmama’s ervoor zorgen dat elk kind van een lekker 

stuk fruit kan genieten.  
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… onze school een nieuwe raad van bestuur heeft die volop voor onze school kiest en 

samen school zal maken. De nieuwe leden van onze Raad van Bestuur zijn Leopold 

Carmen, Andre Tutenel, Maria Buelens en Ilse Poffé. Ward Hendrickx en Jacques 

Tibau blijven in het bestuur zoals voorheen.  

 

Schoolvrije en pedagogische studiedagen 
 

Op deze dagen is de school volgend schooljaar gesloten:  

4 oktober 

19 november (pedagogische studiedag) 

3 februari 

18 maart (pedagogische studiedag) 
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Belangrijke data 
 

Openklasdag: 30 augustus, 17:30 uur tot 20 uur 

Start schooljaar: 2 september, 8:45 uur 

 

Infoavond begin schooljaar 

Kleuterschool: 3 september, 19 uur 

Lagere school 

Leerjaar 1 en 2: 5 september, 19 uur 

Leerjaar 3 en 4: 10 september, 19 uur 

Leerjaar 5 en 6: 12 september, 19 uur 

 

Info- en ouderdebatavond met CEGO: 14 oktober, 19 uur 

EHBO-opleiding: 5 november, 19 uur 

KIVA-infoavond door Guy Deboutte: 27 januari om 19.30 uur 

 

Kaas-en wijnavond: 16 november 

Italiaanse avond: 8 februari 

Schoolfeest: 9 mei 

 

Rapporten en oudercontacten 
 

We geven vier keer per jaar een rapport mee. Dit is op 21 oktober, 18 december, 30 

maart en 26 juni. 

 

Oudercontacten worden georganiseerd op volgende dagen:  

23 oktober 

15 januari (op vraag) 

1 april 
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Nieuwe schooluren 
 

Vanaf september start de klasdag 5 minuten vroeger en stoppen we ‘s avonds 5 

minuten vroeger.  

Dit betekent dat onze school ‘s morgens om 8.25 uur opengaat. Na de klasdag brengen 

we om 15.45 uur de kinderen naar de opvang.  

De kleuters van de eerste en tweede kleuterklas worden ‘s morgens naar de klas 

gebracht. Ook ‘s avonds kan je je kind daar terug ophalen.  

Op die manier hebben de juffen een goed zicht welke kleuters al opgehaald zijn door 

de ouders en wie mee naar de opvang gaat.  

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8.45-9.35 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1 

9.35-10.25 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 

10.25-10.40 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd 

10.40-11.30 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3 

11.30-12.20 Les 4 Les 4 Les 4  

(tot 12uur) 

Les 4 Les 4 

12.20-13.30 speeltijd speeltijd  speeltijd speeltijd 

13.30-14.20 Les 5 Les 5  Les 5 Les 5 

14.20-14.35 speeltijd speeltijd  speeltijd speeltijd 

14.35-15.30 Les 6 Les 6  Les 6 Les 6 

Zwemmen 

 

Het eerste tot het vierde leerjaar zal volgend schooljaar 14 keer gaan zwemmen.  

Nieuw is dat ze wekelijks zullen zwemmen. Op die manier kunnen ze intensiever 

oefenen.  

In het eerste trimester tot en met 24 januari zal het tweede en derde leerjaar zwemmen 

op vrijdagnamiddag.  

Vanaf 31 januari tot en met 12 juni zal het eerste en vierde leerjaar op vrijdag gaan 

zwemmen. 
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Het vijfde en zesde leerjaar zwemmen om de veertien dagen op dinsdagvoormiddag 

van 7 januari tot 16 juni. Het zwemmen is gratis voor hen. 

In het derde trimester gaat de derde kleuterklas op dinsdag mee zwemmen met de 

derde graad. 

Start KIVA 

Dit schooljaar zijn we gestart met KIVA. Dit een Fins 

antipestprogramma waar de nadruk ligt op preventief handelen. 

Alle leerkrachten hebben dit jaar een opleiding gevolgd bij KIVA. 

Twee leerkrachten en onze zorgcoördinator vormen het KIVA 

team. Ze hebben een intensieve opleiding gevolgd. Ze hebben 

inzicht gekregen over het ontstaan van pesten en hoe je het kan 

aanpakken wanneer een pestsituatie voorkomt. Het 

allerbelangrijkste is om ervoor te zorgen dat een pestsituatie de kans niet krijgt om te 

ontwikkelen. Dit doen we met onze school door de kinderen sterke sociale 

vaardigheden aan te leren. Vanaf september straten we met de KIVA lessen die erop 

gericht zijn de sociale vaardigheden van de kinderen te versterken maar ook om onze 

kinderen weerbaar te maken zodat ze een pestsituatie kunnen trotseren en als groep 

optreden.  

We weten best dat we dit niet alleen kunnen. We hebben ook de hulp van de ouders 

nodig. Dan moeten jullie ook weten hoe KIVA werkt zodat je weet wat je er wel en niet 

van kan verwachten.  

Guy Deboutte van KIVA komt op  27 januari een info-avond geven over hun 

programma.  

Start kwartiermakers 

 

Vanaf september starten we met het project kwartiermakers. Dit betekent dat de 

leerlingen vanaf het tweede leerjaar elke 

dag  minuten extra lezen in de klas. Dit 

doen we om tegemoet te komen aan 

onderzoeken waaruit blijkt dat onze 

kinderen hun leesniveau achteruit gaat. 

Om het leesplezier van kinderen te 

verhogen, hebben we toffe, interessante 

boeken nodig. We deden mee aan een 
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wedstrijd van ‘iedereen leest’ en hebben gewonnen. Hierdoor kan onze school voor € 

2 500 boeken kopen.  

Ook zullen we met de leerlingen van de lagere school naar de bib gaan. Ze kiezen dan 

zelf de boeken die ze willen lezen.  

 

Een nieuw leerplan is komende... een nieuwe uitdaging voor 

onze school 

Een leerplan bevat een overzicht van de doelstellingen 

(en bijgevolg leerstof die uitmondt in activiteiten) 

waaraan in een bepaalde leeftijdsgroep moet worden 

gewerkt. Alle scholen in Vlaanderen en Brussel die 

erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs en 

Vorming zijn verplicht een door de overheid 

goedgekeurd leerplan te volgen. De belangrijkste 

voorwaarde voor goedkeuring van een leerplan is dat de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen die de overheid heeft laten opstellen, er herkenbaar in aanwezig 

zijn. 

Leerplannen opmaken is in principe een bevoegdheid van het schoolbestuur of de 

inrichtende macht, maar in de praktijk zijn het meestal de onderwijsnetten en 

onderwijskoepels die ze opstellen. Onze school behoort tot het vrij gesubsidieerd 

onderwijs, meer bepaald Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een nieuw leerplan ontwikkeld: Zill: ‘Zin in leren, 

zin in leven’. Alle vrije, katholieke scholen zijn verplicht dit leerplan stapsgewijs tegen 

ten laatste 1 september 2020 te integreren en ermee aan de slag te gaan. 

Met het leerplan ZIN in leren! Zin in leven! (Zill) krijgen de leraren een duidelijk, helder 

gestructureerd, sterk vereenvoudigd en hedendaags ordeningskader van lesdoelen 

aangereikt. De leraar krijgt meer eigenaarschap over het onderwijsproces, de school 

kan optimaal inspelen op haar eigen context. Zill streeft kwaliteitsvol onderwijs na door 

aan elk kind en zijn unieke talenten maximale ontplooiingskansen te bieden. 

Afgelopen schooljaar hebben we, in samenwerking met onze pedagogische 

begeleiders, de eerste stappen gezet  in het doornemen, begrijpen en inoefenen van 

het nieuwe leerplan. Op regelmatige basis werd een kernteam van leerkrachten 

vrijgesteld van klasactiviteit om samen met de begeleiding het nieuwe leerplan te 

https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsbeleid/eindtermen-en-ontwikkelingsdoelen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsbeleid/eindtermen-en-ontwikkelingsdoelen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsaanbod/officieel-en-vrij-onderwijs-onderwijsnetten-en-koepels
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsaanbod/officieel-en-vrij-onderwijs-onderwijsnetten-en-koepels
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bestuderen en onder de knie te krijgen. Dit kernteam heeft tijdens de maandelijkse 

personeelsvergadering de collega’s ingelicht over de werking van Zill. Zij kregen via de 

begeleiding ook een hele reeks oefeningen aangeboden, waarmee de leerkrachten van 

ons kernteam alle onderwijscollega’s intensief konden trainen en coachen via 

personeelsvergaderingen, studiedagen en overlegmomenten. 

Langzaamaan zal het leerplan nu actief geïmplementeerd worden in de klas-en 

schoolwerking, te beginnen vanaf 1 september 2019. Op 1 september 2020 zal het 

leerplan ZILL definitief in voege treden. 

Wenst u er meer over te weten? Neem gerust een kijkje op: 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/ 

 

 

Prettige vakantie! 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/
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