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                                                        26/10/2015 

 

 

 

Beste collega, 

1. We zijn goed gestart ... 

 

Het lijkt nog niet zo lang geleden maar toch ligt de start van dit schooljaar reeds twee 

maanden achter de rug. Wat vliegt de tijd ... toch is het belangrijk om de beschikbare tijd 

zo goed mogelijk in te vullen in belang van jezelf en de mensen in jouw omgeving.  

Onlangs ontvingen we van Werner Bosman, onze vorige pedagogisch begeleider, 

onderstaand gebed dat ik graag met u wil delen: 

 

Het goede gebruik van de tijd 

 

Goede God, leer me de tijd 
die Gij me geeft ten volle gebruiken. 
 
Leer me voorzien 
zonder onrustig te worden. 
 
Leer me wijsheid halen uit begane fouten 
zonder schuldgevoelens op me te laden. 
 
Leer me dromen over de toekomst, 
al weet ik dat niet alles zal zijn 
zoals ik het droom. 
 
Leer me harmonie brengen 
tussen sereniteit en gedrevenheid 
harde inzet en innerlijke rust. 
 
Help me volhouden 
als ik me zwak voel. 
 
Waak over mijn aandacht 
als ik werk. 
 
En wil vooral de tekorten 
van mijn onvolkomenheid aanvullen. 
(Jean Guitton) 
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2. Aantal leerlingen op de eerste schooldag van september vanaf 2008 tot vandaag 

binnen onze scholengemeenschap 

Dit jaar zijn we gestart met 1935 leerlingen. We zien een lichte stijging in het lager 

onderwijs en een lichte daling in het kleuteronderwijs. Dit was een te verwachten 

evolutie aangezien het geboortecijfer in Vlaanderen sedert 2011 aan het dalen is.  

 

Uiteraard moeten we ook rekening houden met enkele contextuele factoren die het 

aantal inschrijvingen kunnen beïnvloeden: eventuele capaciteitsproblemen waardoor 

scholen een inschrijvingsstop moeten voorzien, de veroudering of verjonging van de 

onmiddellijk omgeving van de school, nieuwe woonwijken, de tevredenheidsfactor van 

leerlingen en ouders waarbij de mond-aan-mond-reclame een belangrijk rol speelt, ... 

Kortom, het aantal inschrijvingen is van heel wat factoren afhankelijk. Als medewerker 

van één van onze scholen, kunt u wel degelijk het verschil maken! Uw uitstraling, uw 

enthousiasme, uw aanpak, uw omgang met leerlingen en ouders, uw didactische en 

pedagogische expertise, ... u hebt een niet te onderschatten effect op het beeld dat elke 

ouder van de school heeft. Naast de individuele medewerker spelen uiteraard ook het 

schoolteam en de directeur een essentiële rol in de perceptie die elke ouder van de 

school heeft. Een sterk samenhangend professioneel team met een duidelijke 

schoolvisie en schoolinterne afspraken die voor iedereen duidelijk zijn, maakt eveneens 

het verschil! 

Maar we zijn ook realistisch ... de éne dag is de andere niet. Soms worden we wel eens 

geconfronteerd met tegenslagen, meningsverschillen of zelfs conflictsituaties. Dit is heel 

menselijk. De kracht van een sterk team en leider uit zich dan in het vlug aanpakken en 

wegwerken van mogelijke problemen om erger te voorkomen.  

Beste mensen, ik wens u een schitterend schooljaar toe zonder al te veel zorgen. 

Probeer steeds vanuit een positieve ingesteldheid te handelen, relativeer bepaalde 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

kleuter 700 761 720 703 704 711 733 689

lagere school 1079 1075 1091 1134 1165 1187 1236 1246

totaal 1779 1836 1811 1837 1869 1898 1969 1935
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zaken, ... maar laat vooral uw passie voor ons onderwijs niet verloren gaan! Focus u op 

de aangename dingen, de lerende kinderen, een bemoedigend woordje, een tevreden 

ouder, een onverwachte attentie van een leerling, ...  

En wordt u toch nog getroffen door een moeilijk moment, lees dan het gebed op de 

eerste bladzijde. 

3. Een terugblik op de voorbije twee maanden 

 4 september 2015: overleg met onze ICT-coördinatoren 

 Drie ICT-coördinatoren (Bram, Kim en Geertrui) en één ICT-leerkracht 

(David) hebben overleg gepleegd over: 

 De geplande vormingen en overlegmomenten. Het is de bedoeling 

dat het geleerde onder elkaar wordt gedeeld.  

 De concrete ICT-werking op de verschillende scholen met aandacht 

voor de actualisering van het schooleigen ICT/media-beleidsplan.  

 De vooropgestelde doelen op niveau van de scholengemeenschap: 

 Organiseren van twee infoavonden ‘veilig online’ voor alle 

ouders van de leerlingen van de lagere school:  

- Op donderdag 26 november te Wetteren 

- Op maandag 21 januari te Scheldewindeke 

 Een folder over ‘cyberpesten’ opmaken en bedelen aan 

alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. 

 Het aantrekkelijker maken van de website www.ksrs.be. U 

zult merken dat er nog heel wat moet toegevoegd worden. 

Dit komt binnenkort wel in orde. 

 We zoeken bedrijven die in onze scholen willen investeren 

in functie van ‘techniek’ en ‘media’. Twee domeinen 

waarvoor een extra budget welkom zou zijn. 

  

 7 september 2015: overleg met de logopedisten die aan één of meerdere 

scholen binnen onze scholengemeenschap verbonden zijn. 

 32 logopedisten en CLB-medewerkers (Wetteren en Zottegem) waren op 

dit formeel overlegmoment aanwezig. 

 Naast de concrete gevolgen van het M-decreet binnen onze 

scholengemeenschap, een verduidelijking van de verschillende zorgfases 

binnen het zorgcontinuüm (zie verder) en een concrete duiding van de 

zeven principes van het handelingsgericht werken, werd er ook ruim 

aandacht geschonken aan de specifieke samenwerking met externe 

ondersteuners. 

 Wij hebben heel duidelijk gesteld dat een goede samenwerking tussen 

logopedist, of een andere externe ondersteuner, én school bijzonder 

belangrijk is in het belang van het betrokken kind. Externe ondersteuning 

door experten (zoals logopedisten) situeert zich normaal gezien binnen de 

fase van de uitbreiding van de zorg. De school heeft reeds schoolinterne 

http://www.ksrs.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_M-PGm28gCFUNGFAodqE4IbQ&url=http://www.lokalepolitie.be/5361/home/3-newsflash/3-newsflash-2.html&psig=AFQjCNGrFit7uylAL59jGU7CK4sk58TwlQ&ust=1445782814581650
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zorginitiatieven ondernomen waaruit echter blijkt dat het betrokken kind 

onvoldoende evolueert.  Op een MDO zal dan in overleg met het CLB 

nagegaan worden in hoeverre externe ondersteuning een meerwaarde 

kan betekenen in het zorgverhaal van de betrokken leerling. Ouders 

worden binnen deze fase ook sterk betrokken. Samen wordt uiteindelijk 

beslist hoe en wanneer de externe ondersteuning zo efficiënt mogelijk kan 

ingeschakeld worden.  

 Soms echter gaan ouders, zonder de school hierover te informeren, bij 

een logopedist voor extra ondersteuning niettegenstaande de school dit 

nog niet nodig acht. Ook dan is het belangrijk dat de logopedist de ouders 

stimuleert om de school alsnog op de hoogte te brengen. 

 Het werd een boeiend en interactief overleg. En weet je ... een aantal 

logopedisten wisten ons te vertellen dat onze scholengemeenschap 

gekend staat voor een goede zorgwerking! Een pluim voor ons allemaal!! 

 

 8 september 2015: onthaal nieuwe medewerkers 

 Dit jaar mochten we 12 nieuwe medewerkers (her)verwelkomen (*). Van 

harte welkom aan: Sieglinde Hanselaer, Gertjan Droesbeke, Naomi De 

Backer, Stéphanie Vermeersch, Anne Carlier, Lisa Durabile, Gwenn 

Vandenbossche, Celien Verdegem, Danitsja Dekendelaere, Joke 

Vereecke, Leen Luwaert, Dries De Bleeckere en Elke De Vleesschouwer. 
(*) bepaalde mensen werkten hier vorig schooljaar ook reeds voor enkele maanden of 

enkele korte vervangingen maar hadden het onthaalmoment nog niet bijgewoond. 

Wij wensen onze nieuwe tijdelijke medewerkers in ieder geval veel succes 

toe en we hopen dat ze zich hier vlug “thuis” mogen voelen binnen onze 

scholengemeenschap! 

 Naar jaarlijkse gewoonte werden alle nieuwe medewerkers uitgenodigd 

op een infomoment van 16.30 uur tot 18.00 uur. 

 We hadden het onder andere over: 

 Onze visie van de scholengemeenschap 

 De kenmerken van een goede leerkracht 

 Onze aanvangsbegeleiding 

 Enkele praktische tips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNybz-Hz38gCFQlVFAodKLEORg&url=https://nieuwsflashsamagb.wordpress.com/page/3/&psig=AFQjCNEIQiBTluALbl_fHU_ydzmUdK2qvg&ust=1445940820669016
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 14 september 2015: toneelvoorstelling voor onze leerlingen van het 5de en 6de 

leerjaar. 

Twee professionele acteurs brachten het theaterstuk “Angels en geboeide 

tongen” voor al onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.  

 De angels: de pest-

koppen,  

de afpersers, … met 

hun giftige angels. 

Stoer doen en op 

die manier indruk 

maken op de 

anderen. Macht 

hebben over het 

slachtoffer. 

Agressief reageren 

bij tegenwerking. Een hoge dunk hebben van zichzelf. En in de groep … 

sommigen doen mee uit angst om zelf gepest te worden. 

 De geboeide tongen: hun tongen zijn geboeid. Zwijgen of het wordt (nog) 

erger. Denken dat het aan zichzelf ligt. Zich onzeker voelen en angst 

hebben. Weinig vrienden hebben. Zich terugtrekken. Vluchten. En in de 

groep … zwijgen. Het niet durven aangeven. Het niet durven opnemen 

voor het slachtoffer … 

 Onze leerlingen werden soms geconfronteerd met aangrijpende situaties. 

Situaties die heel goed herkenbaar waren. Er werd ook stilgestaan bij 

eventuele ernstige gevolgen van langdurige pesterijen. Onze leerlingen 

werden er echt stil van! Gelukkig konden enkele grappige uitspraken de 

stilte doorbreken. Het werd een geslaagde theatervoorstelling die we 

tweejaarlijks zullen herhalen.  

 Hopelijk heeft dit gezamenlijk initiatief ook een effect op het gedrag van 

onze leerlingen … Maar ook hier spelen wij, leerkrachten, een belangrijke 

rol door oog en oor te hebben voor eventuele pestproblemen binnen 

onze scholen en door deze zo efficiënt mogelijk aan te pakken. 
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 17 september 2015: de eerste vormingssessie ‘techniek’ onder leiding van Koen 

Pierlet. 

 135 klasleerkrachten en directeurs hebben deelgenomen aan een 

vormingssessie over techniek onder leiding van Koen Pierlet.  

 9 sessies waarbij theoretische inzichten onmiddellijk aan de eigen 

klaspraktijk werden gekoppeld. Het werden telkens interactieve 

workshops. 

 Het is bijzonder sterk dat we deze prioriteit binnen onze 

scholengemeenschap gezamenlijk aanpakken omdat hierdoor op elke 

school nieuwe ideeën ontstaan die op een later moment onder elkaar 

kunnen gedeeld worden. Het leren van elkaar wordt hier opnieuw 

centraal gesteld met de uiteindelijke bedoeling dat onze leerlingen nog 

betere leerders worden op vlak van ‘techniek’. Inzicht krijgen in bepaalde 

technische processen, dit kunnen duiden in een bredere context en zelf 

ook nog technisch vaardiger worden waardoor onze leerlingen meer 

‘goesting’ krijgen om zich ook op ‘wetenschap en techniek’ te focussen, 

zijn ongetwijfeld belangrijke aspecten om onze kinderen op deze snel 

evoluerende technische mediawereld voor te bereiden. 

De leerkrachten van het eerste 

leerjaar luisteren heel aandachtig 

naar Koen … 

 

 

 Juf Chris en juf Trui slaan er op los. 

  

Meester Kris en meester Peter  

proberen de lamp te doen branden. 

Juf Judith kijkt heel aandachtig toe!  
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 Ondertussen zijn er reeds een aantal schoolteams die al een bestellijstje 

aan hun directeur hebben gegeven zodat er in de klasgroepen kan 

geëxperimenteerd worden …  

Ik mocht zelfs deze mail van één van onze leerkrachten ontvangen: “De 

bijscholing rond techniek was echt top!!! Ik leerde heel veel bij! Echt 

goed gebracht en bruikbaar. Ik leerde vooral dat ik, in de klas dikwijls 

kansen laat liggen om rond techniek te werken. Echt bedankt!” 

Als onze leerkrachten kansen gaan benutten om ‘techniek’ meer in de 

klaspraktijk te integreren door soms eenvoudige ingrepen, dan is dit 

fantastisch! Ik moedig daarom elke leerkracht aan: probeer uit, 

experimenteer samen met uw leerlingen, durf, met vallen en opstaan! 

En aan mijn collega-directeurs zou ik zeggen: moedig uw leerkrachten 

aan, geef positieve feedback, voorzie tijd op personeelsvergaderingen 

om ervaringen uit te wisselen, … Zo houden we onze prioriteit echt 

levendig. 

 

 Nog even enkele interessante sites op een rijtje: 

o www.technotheek.be 

 Een bijzonder interessante site met heel wat praktische 

informatie – zelfs heel wat uitgewerkte lesfiches!  

 Wachtwoord: student 

 Gebruikersnaam: technologie 

 

o www.rvo-society.be  

 Via deze site kunnen heel wat materialen besteld worden. 

 

o www.jongeontdekkers.be 

 Ben je op zoek naar onderzoeksgerichte activiteiten voor 

jonge kinderen? Dan is deze website iets voor jou!  

Je vindt hier meer dan dertig activiteitenfiches waarmee je 

direct aan de slag kan. Bovendien geven we je ook allerlei 

algemene tips om de onderzoekende houding van jonge 

kinderen te stimuleren.     

http://www.technotheek.be/
http://www.rvo-society.be/
http://www.jongeontdekkers.be/


Katholieke Scholengemeenschap Rhode - Schelde Pagina 8/12 
 

o https://www.technopolis.be/nl/fiche/experimenteer/online-

spellen-overzicht/ een overzicht van een reeks online 

experimenten (elektriciteit, hefbomen, geluid, …) 

 

 21 september 2015: directievergadering 

 Op deze vergadering hebben we onze preventieadviseur, Piet Bogaert, 

uitgenodigd om even stil te staan bij de preventie en veiligheid op onze 

scholen. Het werd een boeiend overleg waarop enkele afspraken werden 

gemaakt . 

 Eén van deze afspraken is dat we op elke school een bevraging 

voor al onze medewerkers zullen voorzien met betrekking tot de 

psycho-sociale aspecten. Er wordt gepolst naar de tevredenheid 

betreffende de 5 A’s: arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, 

arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. 

Op de directievergadering van 23 november wordt een eerste 

ontwerp van bevraging voorgesteld. 

 Een andere afspraak is dat we ook het welbevinden bij onze 

leerlingen zullen bevragen (zeker de leerlingen vanaf het 4de 

leerjaar). De inspectie voorziet hiervoor een digitale vragenlijst die 

wij uiteraard zullen gebruiken. 

 

 24 september 2015: overleg met de leermeesters lichamelijke opvoeding 

 Alle leermeesters lichamelijke opvoeding werden in Laarne door juf Saskia 

ontvangen. Juf Rita leidde de vergadering en loodste de aanwezigen door 

de volgende agendapunten: 

 Het bewegingswerkplan binnen het schoolwerkplan. Hiermee 

wordt beoogd dat alle initiatieven en afspraken met betrekking tot 

bewegingsopvoeding en bewegen in een ruimere context 

(speelplaatswerking, bewegingstussendoortjes, SVS-activiteiten, 

beweging in de klas, …) in een bewegingswerkplan worden 

opgenomen. 

 De ‘bewegingsgezinde school’, enkele kenmerken worden 

overlopen. Elke leermeester beschikt over een kijkwijzer om na te 

gaan in welke mate de school een bewegingsgezinde school is. Op 

basis van deze checklist kunnen eventuele actiepunten 

vooropgesteld worden. 

 Bodymap biedt heel wat ideeën om 

via specifieke bewegingsoefeningen, 

de ontwikkeling bij onze kinderen te 

stimuleren en/of te ondersteunen. 

 Op 19 oktober organiseerde COV Regio Scheldestreek 

hierover een infoavond waarop 60 aanwezigen waren, 

waarvan 32 mensen vanuit onze scholengemeenschap! (Als 

https://www.technopolis.be/nl/fiche/experimenteer/online-spellen-overzicht/
https://www.technopolis.be/nl/fiche/experimenteer/online-spellen-overzicht/
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wij geen professionele leergemeenschap zijn, dan weet ik 

het ook niet meer!) 

 Binnen onze scholengemeenschap zal er alvast één school 

(Kalken) een schoolabonnement nemen om met de talloze 

bewegingstips te experimenteren. Ervaringen zullen onder 

alle leermeesters gedeeld worden … wordt vervolgd. 

 

 16 oktober 2015: directievergadering 

 het online oefenprogramma ‘Kweetet’ werd aan de directeurs 

voorgesteld (enkel voor de directeurs die deze voorstelling nog niet 

hadden bijgewoond) 

 Daarnaast werden nog heel wat inhoudelijke en administratieve aspecten 

besproken … onze vergaderingen zijn steeds goed gevuld! 

 

4. Het vernieuwde zorgcontinuüm: een woordje uitleg 

 

Hiernaast vindt u het meest actuele 

zorgcontinuüm dat vanuit het M-

decreet moet gehanteerd worden 

binnen het zorgbeleid op elke 

school. Dit zorgcontinuüm biedt een 

heel duidelijk kader voor elke 

medewerker én ouder. Daarom wil 

ik u graag een woordje uitleg geven 

over de verschillende fasen: 

 

Fase 1: de brede basiszorg 

Alle leerlingen hebben recht op 

kwaliteitsvol, uitdagend en 

motiverend onderwijs. Elke school 

zorgt ervoor dat alle leerlingen zich 

kunnen ontplooien met aandacht 

voor mogelijkheden, talenten en 

specifieke onderwijsbehoeften. De brede basiszorg is van essentieel belang. De school 

draagt hier een grote verantwoordelijkheid. We kunnen stellen dat in deze fase de zorg 

op school en de pedagogisch-didactische aanpak van het schoolteam belangrijk is. Hoe 

beter de brede basiszorg uitgebouwd wordt, hoe meer kans dat er in die brede basiszorg 

wordt tegemoet gekomen aan de onderwijs- en opvoedings-behoeften van leerlingen en 

dat de zorg een leerling niet moet worden verhoogd of uitgebreid. 

Binnen de fase van brede basiszorg staan de principes van de krachtige leeromgeving 

centraal: een positief, veilig en rijk leerklimaat, betekenisvol leren, rijke ondersteuning 

en interactie. De leerkracht vertrekt vanuit de verschillen tussen leerlingen om de lessen 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI7A-NXZ3cgCFcruGgodhZoDhQ&url=http://www.vclb-koepel.be/?n%3D14978%26&psig=AFQjCNHF9Hc9L68eSrV2abKDX2ULYPJWSw&ust=1445865180957611
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voor te bereiden en bij te sturen. Stimuleren, differentiëren en remediëren staan in 

functie van de optimale leerontwikkeling van alle leerlingen.  

Fase 2: de verhoogde zorg 

In deze fase in het zorgcontinuüm voorziet de school extra zorg onder de vorm van 

remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, 

afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen. Vanuit deze 

behoeften wordt gezocht naar oplossingen en manieren van aanpak die kunnen 

gerealiseerd worden binnen de reguliere werking en omkadering van de school, en in 

samenwerking met de ouders en de leerling. De leerlingen krijgen extra maatregelen om 

het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen. Deze maatregelen zijn erop gericht 

dat de leerlingen blijven aansluiten bij hun klasgroep. 

 

Fase 3: de uitbreiding van de zorg 

Voor sommige leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet meer. De huidige begeleiding 

van de leerling in de schoolse situatie dreigt vast te lopen. Het schoolteam voelt dat zijn 

inspanningen en deze van de ouders en van de leerling geen of onvoldoende resultaat 

opleveren en heeft extra ondersteuning nodig. Er is nood aan bijkomende inzichten in 

de onderwijsleersituatie, de thuiscontext en/of de kindkenmerken. In dit geval betrekt 

de school in overleg met de ouders en/of de leerling tijdig het CLB-team. Het CLB richt 

zich op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de individuele leerling en op de 

ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en ouders. De 

ondersteuningsinitiatieven uit de brede basiszorg en de verhoogde zorg worden verder 

gezet maar worden binnen deze fase meestal aangevuld met externe ondersteuning 

(zoals logopedisten, revalidatie, ...). 

 

Fase 4: individueel aangepast curriculum 

In de fase van uitbreiding van zorg worden de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van 

leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders in kaart gebracht. 

Wanneer in de adviesfase van het zorgtraject blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn 

om een leerling binnen de school mee te nemen binnen een gemeenschappelijk 

curriculum ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn, wordt voor de leerling een 

verslag opgesteld. 

De opmaak van een verslag houdt geen automatische overstap in naar een school voor 

buitengewoon onderwijs. 

Verschillende scenario’s worden expliciet aangegeven in M-decreet: 

 Studievoortgang maken op basis van een individueel aangepast curriculum in een 

school voor gewoon onderwijs, mits akkoord van de school. 

 Studievoortgang maken op basis van een individueel aangepast curriculum in een 

school voor buitengewoon onderwijs van het betreffende type. 

 

In een volgende nieuwsbrief zal ik meer toelichting geven over de brede basiszorg.  
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Over de zeven principes van het handelingsgericht werken (eveneens een schitterend 

kader dat in het schooleigen zorgbeleid kan opgenomen worden) vindt u meer uitleg op 

onderstaande site: http://www.handelingsgerichtwerken.be/uitgangspunten.php. Bij het 

principe ‘de leerkracht doet er toe’ vindt u zelfs heel handige kijkwijzers om te 

reflecteren over uw aanpak. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel aspecten herkenbaar 

zullen zijn en dat dit voor u een bevestiging zal zijn. Wellicht staan er ook zaken tussen 

om even bij stil te staan ... U ziet maar! In ieder geval: blijf in jezelf geloven maar blijf 

ook openstaan voor vernieuwingen: andere werkvormen en groeperingsvormen, 

coöperatieve leerstrategieën, ... Ons onderwijs is immers een dynamisch gebeuren. De 

combinatie van uw opgebouwde expertise, ervaringen, inzichten … én nieuwe 

wetenschappelijke inzichten maken ons onderwijs ongetwijfeld sterker. Een hele 

uitdaging waarvan we samen werk kunnen maken. 

 

5. Familienieuws … 

 Beste mensen … deze rubriek ga ik schrappen. Het is echter niet zo eenvoudig om 

het familienieuws van al onze medewerkers nauwkeurig bij te houden. Ik hoop 

dat ik op uw begrip mag rekenen. Merci! 

 

6. Planning voor de komende periode: 

 

Maandag 09/11 Instapdatum peuters 

16.30 uur Info- en overlegmoment voor al onze tijdelijke 
leerkrachten te Moortsele.  

Woensdag 11/11 Geen school: wapenstilstand 
 
 
 
 
 

Dinsdag 17/11 09.00 uur  Vorming voor onze administratief medewerkers over 
einde loopbaan en pensioenen. (uitnodiging volgt nog) 

16.00 uur Personeelsvergadering te Scheldewindeke: 
‘onderzoekend leren en coöperatieve strategieën’ 
(dit is een tweede stap binnen onze gezamenlijke prioriteit – deze 
personeelsvergadering wordt op elke school door de codi 
gegeven) 

Maandag 23/11 09.00 uur Directievergadering (volledige dag) 

Donderdag 26/11 20.00 uur Infoavond ‘Veilig online’ voor alle ouders van de 
leerlingen vanaf het 1ste leerjaar uit de regio Wetteren 
– Laarne – Kalken (voor regio Oosterzele gaat deze infoavond 

door op donderdag 21/01/2016) 

 
 
 

Vrijdag 27/11 16.00 uur Personeelsvergadering in de lagere school ten Ede: 
‘Onderzoekend leren en coöperatieve strategieën’ 
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Vanaf 01/12 Sinterklaasweek 
 
 
 
 
 

Dinsdag 01/12 20.00 uur CASS + OCSG te Scheldewindeke 

Dinsdag 08/12 17.15 uur Personeelsvergadering in basisschool IZOO: 
‘Onderzoekend leren en coöperatieve strategieën’ 

Woensdag 09/12 09.00 uur directievergadering 

Dinsdag 15/12 16.00 uur Personeelsvergadering te Laarne: 
‘Onderzoekend leren en coöperatieve strategieën’ 

Donderdag 17/12 13.30 uur Overleg met de ICT-coördinatoren 

Vrijdag 18/12 Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief 

Zaterdag 19/12 Start van de kerstvakantie! 

 

 

7. Wist je dat … 

 … we een nieuwe pedagogisch begeleider hebben? Tiny D’Hollander is haar 

naam. Werner Bosman werd op een vorige gemeenschappelijke 

directievergadering bedankt. Naast zijn opdracht als pedagogisch begeleider in 

regio Aalst, staat hij voortaan ook in voor de interne kwaliteitszorg binnen de 

pedagogische begeleidingsdienst. Wij wensen Werner en Tiny veel succes toe! 

 … dat er een nieuw leerplanconcept op komst is? “Zin in leren! Zin in leven”. Een 

concept voor zowel het kleuter-, lager- en buitengewoon onderwijs. Het zit 

allemaal mooi in elkaar, echt waar! Maar … we zullen dit op rustige maar 

efficiënte manier aanpakken. Maak u vooral geen zorgen! Vele dingen blijven 

herkenbaar, het is veel overzichtelijker - er worden immers heel wat minder 

leerplandoelen voorzien, het zal allemaal gebruiksvriendelijker worden, 

schoolteams worden opnieuw ‘eigenaar’ van de leerplandoelen … Kortom, het is 

echt de moeite waard om dit concept de eerstkomende jaren systematisch aan 

te pakken.  

 … de BTW op scholenbouw vanaf 01/01/2016 wordt verlaagd van 21% naar 6%? 

 … dat het nu tijd is voor een weekje herfstvakantie? Ik wens u een 

ontspannende en gezellige herfstvakantie toe! Geniet ervan! 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Danny De Smet 

Coördinerend directeur 
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