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Infobrief december 2018 

1. Kerstmarkt!  

Donderdag 20 december vanaf 15.20  

- tijdens en na het oudercontact ! 

 
Genieten van kerstsfeer aan democratische prijzen!  

 Cava  Jeneverkraam  Frietjes  Kerstbier  Frisdranken, warme chocomelk  
 

 

 

 



2. Inspectie op bezoek… 
 

 

 

Deze week kregen wij de Onderwijsinspectie van het ministerie van Onderwijs op bezoek. 

De onderwijsinspectie bezoekt basisscholen om (onafhankelijk van de netten) de 
onderwijskwaliteit van elke school na te gaan en te controleren. Bij ons werd Nederlands en 
Wiskunde in de focus geplaatst. De inspecteurs controleerden alle klassen van de lagere 
afdeling en gingen na in welke mate er goed les wordt gegeven (doelen worden bereikt) en 
in welk mate er een goede opvolging van de leerlingen en leerwinst op school aanwezig is. 

Wij zijn zeer blij dat wij u een uitstekend rapport van de inspectie kunnen voorleggen. Op 
alle punten die de inspectie controleerde voldeed de school volledig en werden er geen 
werkpunten opgelegd. De inspectie vroeg vooral om op dezelfde manier en met dezelfde 
inzet verder te werken. Op een aantal punten scoorde de school beter dan wat als normaal 
wordt beschouwd en vormt zij een praktijkvoorbeeld voor andere scholen! 

Wij zijn natuurlijk heel blij dat we dit uitstekend rapport aan u kunnen voorleggen! 

 

 

 

 

 

 



3. Grootouderfeest op vrijdag 7/12

 
 
 

Net zoals vorig schooljaar willen onze kleuters tonen wat ze kunnen… 
Ze combineren het jaarthema “Welk spoor laat jij na?” met het woord “liefde” en brengen 
voor de grootouders een spetterende muzikale podiumact.   
Liefdevol opgroeien vormt de basis van een evenwichtige persoonlijkheid. De 
onvoorwaardelijke liefde van grootouders voor hun kleinkinderen en de pure oprechtheid en 
bewondering van kleuters voor hun grootouders zijn de rode draad doorheen deze 
namiddag! Onze kleuterjuffen Lindsay, Karolien, Els, Leentje en Peggy begeleiden de 
kleuters. Succes verzekerd!   
 

4. Professionaliseren in wiskunde

 
De gedachte dat onderwijskwaliteit staat of valt met de deskundigheid en het engagement 

van het schoolteam is stilaan gemeengoed geworden. Als school worden we voortdurend 

geconfronteerd met nieuwe opdrachten en uitdagingen. Om goed onderwijs te kunnen 

blijven verzekeren dienen de personeelsleden van ons schoolteam erover te waken dat hun 

individuele pedagogisch-didactische en inhoudelijke deskundigheid op peil blijft. In dit kader 

volgen onze leerkrachten de komende 3 jaar een professionaliseringstraject wiskunde waar 

hen de laatste nieuwe evoluties in ‘wiskundeles geven’ wordt bijgebracht.  

Ijsbergrekenen, een didaktiek waarbij “inzicht” gezien wordt als basis voor “abstracte 

kennis” staat centraal en daarmee wordt ook meteen de basis gelegd voor een aankomende 

vernieuwing van het leerplan wiskunde.  



 

5. De Warmste Week di 4/12 

 

 

De Warmste Week is een organisatie van Studio Brussel, “Music for Life”. Deze warme week 

zal dit jaar plaatsvinden van 18 – 24 december 2018. Als school kiezen wij zelf welk goed 

doel wij willen steunen voor Music for Life. Onze school zal “SOS Schulden op school” 

steunen. 

SOS Schulden op School is een vzw die streeft naar gelijke onderwijskansen voor ALLE 

kinderen en jongeren, meer specifiek door aandacht te besteden aan kosten op school. 

Problemen met schoolkosten kunnen uitsluiting van kinderen en jongeren in de hand 

werken. SOS Schulden op School vzw neemt bijgevolg uiteenlopende initiatieven om dit 

tegen te gaan. 

Alle leerlingen van het lager onderwijs lopen op dinsdagvoormiddag 04/12/18 ten voordele 

van Music for Life. Er wordt gelopen in 3 groepen. De leerlingen krijgen de kans om een uur 

te lopen. Eenmaal ze stoppen met lopen kunnen ze niet opnieuw beginnen. 

Elke 5 minuten die een leerling loopt levert geld op.  

 

 

 



 

Activiteitenkalender december  2018 

 

Dinsdag 4/12 Warmste Week lopen voor het goede doel   L1 

Woensdag 5/12 Bezoek aan rusthuis K2/K3 

Vrijdag 7/12 Bibbezoek Utopia 
Grootouderfeest (deur open 13u)  

L56 
Kleuter 

Vrijdag 14/12 Zwemmen L3 
Bib bezoek  

L3 
L3/L4/L5 

Maandag 17/12 Wenmoment voor nieuwe peuters PKK1 

Dinsdag 18/12 Vaccinatie CLB mazelen/bof / rode hond  L5 

Donderdag 20/12 KERSTMARKT + OUDERCONTACT Iedereen  

Vrijdag 21/12 Rapport DW 2  Lager  

 KERSTVAKANTIE   
 

 


