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Infobrief februari 2019 

1. Hoe gaat het met de leerlingen die 

onze school  verlaten…? 
 

Zoals reeds aangegeven in de nieuwsbrief van januari, besteedt onze school extra aandacht aan de 

doorstroming van onze leerlingen naar het secundair. Ons grote doel: ervoor zorgen dat leerlingen 

die onze school verlaten optimale slaagkansen hebben. In de mate van het mogelijke proberen we de  

resultaten van onze “LP Boon-schoolverlaters”, onze “ex-Boon-leerlingen”,  verder te volgen …  en 

wat we zien maakt ons blij en trots!  

 
Schooljaar / 
schoolverlaters 
 

 
Richting 

 
Resultaten gem. 

 
Attest % 

2016-2017 
 

Moderne – latijn 1A  
Nederl.  77,4 % 
Frans  77,2 % 
Wiskunde  71,0 % 
 

Eindresultaat  1A 
 
100% A attest  

2017-2018 Moderne – latijn 1A  
% Nederl. 75,4 % 
% Frans 79,85 % 
% Wiskunde 73,3 % 
 

Eerste trimester  1A  
 
 

 

 

 

 

 

 



2. Leesbeleid 

  

In de krant van 30-01-19 lazen we dit artikel dat geschreven werd naar aanleiding van een nieuwe 

opleiding tot “leescoach” aan de Odisee Hogeschool, nieuws dat ook op het journaal te zien was. Wij 

kunnen dit initiatief vanuit onze basisschool en in het belang van het algemeen begrijpend lezen 

enkel toejuichen natuurlijk, maar vonden het ook belangrijk eens na te gaan wat de belangrijkste 

punten uit de opleiding zijn en eens te kijken in welk mate wij vanuit ons leesbeleid, onze focus die 

reeds enkele jaren loopt, antwoorden bieden op de hete hangijzers die hier worden aangehaald. 

En wat stellen we vast… Basisschool LP Boon heeft reeds enkele jaren een doorgedreven leesbeleid  

gevoerd dat resulteert in een grondig uitgewerkte aanpak. Bij ons is het leesbeleid geen zaak van één 

enkel leerjaar of een enkele juf, maar vormt ze een rode draad doorheen al onze leerjaren.  

 Zo wordt er vanuit de kleuterklassen reeds veel aandacht besteed aan ontluikende geletterdheid en 

voorlezen, is de intensiteit en regelmaat van technisch lezen in de eerste graad (L1 en L2) vergroot en 

worden er verschillende leesstrategieën per tekstsoort doorheen alle leerjaren  van onze lagere 

school (met opbouwende moeilijkheidsgraad) aangeleerd.   

Naast technisch lezen staat het leesplezier 

centraal, want wat je graag doet doe je beter. 

In elke klas leren leerlingen juiste boeken 

kiezen die aanleunen bij hun interesses en min 

of meer aansluiten bij hun mogelijkheden qua 

moeilijkheidsgraad. Er zijn vrije leesmomenten 

voorzien en er is een boekenkring waar 

leerlingen elkaar vertellen wat ze gelezen 

hebben en wat ze ervan vonden. Er is de 

leescaravan waar leerlingen gezellig en rustig 

kunnen lezen,… kortom bij ons zit lezen goed!  

  

 

 

 

 



3. Week tegen pesten  

(van 22 feb tot 1 maart 2019)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de Vlaamse week tegen pesten willen we als school natuurlijk nog eens 

nadrukkelijk pesten in het juiste perspectief brengen!  

Gepest worden doet pijn en richt schade aan!  

De gevolgen kunnen tot lang na de kindertijd voelbaar zijn. Een positief schoolklimaat is erg 

belangrijk om pesten te voorkomen en aan te pakken. Een schoolbrede aanpak biedt het meeste 

kans op succes, iedereen op en rond de school die meewerkt aan het welbevinden van de kinderen. 

Ouders zijn waardevolle partners in alles wat het onderwijs van hun kinderen aangaat. We hopen 

dan ook van harte dat we samen ‘als partners in opvoeding’ pestsituaties kunnen voorkomen en 

aanpakken.  

Ook dit jaar werken we weer een boeiend en gevarieerd programma uit die we tijdens de Week 

tegen pesten aan bod zullen laten komen. Zo is er is oog voor de verschillende vormen van pesten 

zoals cyberpesten e.d., doen we ook nu weer de nieuwe “Move tegen pesten” en doen we ook mee 

met de STIP IT-actie (een actie vanuit Ketnet voor alle kinderen en jongeren in alle sectoren).  

STIP staat voor Samen Tegen Iemand Pesten. Om te tonen dat je daar achter staat plaats je vier 

stippen op je hand!  

 

 



4. Winterfoor 2019: “Dag van het kind” 
(do 28 feb)  

 

 

De leerlingen van L1 tot en met L6 brengen op donderdag 28 februari, Dag van het Kind, zoals elk 

jaar een bezoekje aan de Winterfoor. De Winterfoor van Aalst geeft onderdak aan maar liefst 110 

foorkramers, en staat 2 weken lang opgesteld rondom het carnavalsfeest in Aalst. Het Carnaval van 

Aalst zelf staat sinds 2010 op de UNESCO-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed. Onze leerlingen 

kijken nu al uit naar dit bezoek vol plezier en spanning! 

 

5. Woensdag = fruitdag! 

We vinden het fantastisch dat bijna alle kleuters en leerlingen van de 

lagere school regelmatig een stukje fruit meebrengen. Toch willen we 

nogmaals een warme oproep doen, om zeker op woensdag een stuk fruit 

mee te geven met uw zoon / dochter. 

 

 

 

 

 

 



6. Naar het theater… voor de leerlingen 

van K3 (dinsdag 12 feb), L1 en L2 

(maandag 11 feb)  

   

 

Meneer Groen en Meneer Bruin 

Theater Anna’s Steen 

 
Daar zijn ze weer! Meneer Groen en Meneer Bruin! Welkom allemaal! Ze ontvangen jullie graag in 
hun zelf gecreëerd theater! Als het licht dooft en de spots gaan branden, stappen zij in de show van 
hun eigen leven. Met de hulp van een muzikant blazen zij het cabaret van weleer nieuw leven in. Een 
speelse, zotte en poëtische voorstelling over twee vrienden die goed voor elkaar zorgen en op een 
grappige en bizarre manier samenleven. Over altijd alles uitstellen tot morgen, verloren lopen in een 
donker bos (of was het in de bergen?), over koppige zaadjes, vieze vuile bladeren en over heerlijke 
koekjes waar je maar moeilijk van af kan blijven. Met vrolijke entr’actes, ontwapenend spel en 
vinnige live muziek. Een voorstelling die je kan ruiken, voelen, horen én proeven! 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Onze Leerlingenraad op het 

leerlingenparlement van 

Scholengroep 19 

 

Op dinsdag 12 februari vindt binnen het project mediawijsheid een 

allereerste schooloverstijgend leerlingenparlement plaats op 

campus Bauwensplein van GO! Atheneum Aalst.  

Dit leerlingenparlement zal in goede banen geleid worden door 

ere-algemeen directeur van Scholengroep Gent, Jan De Maeyer, en 

directeur-coördinator van basisonderwijs van Scholengroep 19 Kjell 

Bosmans. 

De bedoeling is dat leerlingen die dag input geven aan 

werkgroepen en een stuurgroep mediawijsheid rond wat er leeft binnen hun eigen, jeugdige 

‘mediawijze’ wereld. Dit gebeurt aan de hand van een aantal stellingen en (spel)werkvormen waarbij 

de leerlingen een standpunt innemen en met elkaar in dialoog gaan. Jehro en Renske, leerlingen van 

L5 en L6, vertegenwoordigen onze school. Zij zullen samen met de directeur en secretaris van de 

leerlingenraad meewerken aan dit project.  Alle informatie zal verzameld worden binnen de 

stuurgroep mediawijsheid die ermee aan de slag zullen gaan. Doel: het ‘charter mediawijsheid’, 

afgestemd op de doelgroep leerlingen. 

 

8. Theater “WIT” voor de kleuters  
van PK-K1-K2  
(19 feb CC De Ploter)  
 

“een streelzacht ondergesneeuwd sprookje met circus en livemuziek van de meesters van het 
kleutertheater” 

SPROOKJES ENZO 

Uit de hemel dwarrelt sneeuw, op de wind dansend als een wolk vlinders. Ze verandert de hele 
wereld naar….WIT! Een streelzacht verhaal met acrobatie, lichtspel, livemuziek, poppentheater en 
magische voorwerpen. Sprookjes Enzo is meesterlijk in het creëren van nieuwe sprookjes. Met 
fonkelende spiegels, lichtgevende balletjes en zoveel andere zintuigprikkelende attributen, laten ze 
het jongste publiek telkens verdwalen in nieuwe werelden. Werelden die de jonge kijkers letterlijk 
mee op het podium mogen betreden.  

 

 



FEBRUARI 

Di 05/02 Fietsbrevet brons L2 

Wo 06/02 Doorstromingsproject: bezoek aan Lyceum  L6 

Vrij 08/02 Zwemmen L3 L3 

Ma 11/02  Theater “Mr Groen en Mr Bruin” De Ploter L1 / L2 

Di 12/02 

Theater “Mr Groen en Mr Bruin” De Ploter 

Fietsbrevet brons  

Leerlingenparlement SGR 19 

K3 

L2 

 

Do 14/02 
Valentijn 

Doorstromingsproject: bezoek aan Atheneum Aalst  

 

L6 

Vrij 15/02 GEEN SCHOOL !   

Ma 18/02   Meester op de fiets L1 - L6 

Di 19/02 
Theater “Wit” De Ploter (VM) 

Fietsbrevet brons  

PKK1-K2 

L2 

Vrij 22/02 

Zwemmen 

Bibbezoek 

Start week tegen pesten 

L3 

L3 / L4 

Di 26/02              Fietsbrevet brons L2 

Do 28/02 Winterfoor L1 - L6 

 

 

 

 

 

 

 


