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Welkom nieuwe kleuters! 

INSTAPDAG 

Zelfs tijdens deze uitzonderlijke tijden, 

verwelkomden we nieuwe vriendjes op onze 

school! 

Lieve kleuter  
 
Je bent welkom in onze school.  
Vele andere kinderen en de juf verwachten je.  
Het speelgoed staat klaar en de juf haalt een 
heleboel spelletjes en verhalen  
tevoorschijn! Geniet ervan Nathan, Luca en 
Lilah!  
 
INFO INSCHRIJVINGEN 

Door het opschorten van de lessen, werden ook 
de inschrijvingen "on hold" gezet. Maar 
inschrijven is nu opnieuw mogelijk! Er zijn nog 
enkele plaatsjes vrij in de instapklas 
(geboortejaar 2018). 

Bij deze doen wij dus nog even een oproep om 
broers/zusjes in te schrijven als dit nog niet 
gebeurd was, of om vrienden/kennissen in te 
lichten. Contacteer ons door te mailen naar 
secretariaat@bslpboon.be of telefonisch via 
053/46.43.00. 

Uiteraard verloopt alles veilig: inschrijven kan 
vanop afstand. 

Belangrijk: ook kindjes van eind 2018 die pas in 
september 2021 naar school komen, dienen nu 
reeds in te schrijven. 

  

BS LP Boon in de pers!   

 
AALST Leerlingen van de Louis Paul 
Boonschool in Erembodegem moesten 
eerst hun temperatuur laten meten voor 
ze de school binnen mochten. Het was 
Spongebob die de thermometer hanteerde 
aan de ingang van de school. De 
personages ‘Cor en Ona’ maakten de 
kinderen wegwijs in alle nieuwe regeltjes 
op school. 
 
“Bij de heropstart van de school 
communiceerden we frequent met de 
ouders om alle praktische informatie door 
te geven. Natuurlijk wilden we ook de 
kinderen niet uit het oog verliezen, want zij 
blijven uiteindelijk toch ons doelpubliek”, 
zegt directeur Gerdy Decavel. “We gingen 
op zoek naar een manier om de kinderen 
speels voor te bereiden op hun terugkeer 
en om hen een warm onthaal te geven op 

school. Hiervoor lieten we ons inspireren door het mooie verhaal ‘Cor en Ona gaan op 
wereldreis’ geschreven door kleuterleidster Ilse van Oudenhove.” 
“We schreven een vervolg op het verhaal en maakten een filmpje waarin Cor en Ona de 
verschillende maatregelen die werden getroffen op onze school uitleggen op kindermaat”, aldus 
de directie. “Zo wisten de leerlingen waar ze zich aan konden verwachten en konden ze zonder 
al te veel zenuwen terug naar school komen.” 
“Aan de schoolpoort zorgden we deze ochtend ook voor een leuk onthaal. Omringd door de 
bellen van onze bellenblaasmachine wandelden de leerlingen het pad op. Aan de poort werden 
ze onthaald door Spongebob die hun temperatuur nam en kregen ze een armbandje met de 
kleur van hun ‘bubbel’ voor de resterende schoolweken. Ook Cor en Ona stonden erbij en zagen 
dat het goed was. Zo begonnen onze leerlingen van L1, L2 en L6 gezond en wel en met een lach 
op hun gezicht aan deze toch wel speciale dag.” 

 

“Coronapakket” voor de 

kleuters 
 
De kleuterjuffen maakten kort voor de 
heropstart van de school een 
“coronapakket” voor al hun sloebers. 
Op die manier konden ook zij alle 
opdrachten thuis maken. 
Sommige pakketten werden zelfs aan huis 
geleverd!  
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BSLP BOON IN DE PERS! 

TINE, MAMA VAN ROOS EN FIEN, MAAKT PODCAST VOOR 

KINDEREN DIE NIET NAAR SCHOOL KUNNEN 

OVSG-toetsen voor L6 
 
De OVSG-toets is een alle-talenten-toets voor 
het zesde leerjaar in de basisschool. De toets 
bestaat zowel uit praktische proeven die de 
leerlingen in de loop van het schooljaar 
uitvoeren als pen- en papiertoetsen in juni. 
Via de toets worden een relevante set 
leerplandoelen (en dus ook eindtermen) 
bevraagd die zicht geven op de kwaliteit van 
het onderwijs in een school en de talenten 
van jongeren op het einde van de basisschool. 
De OVSG-toets staat garant voor brede 
evaluatie, met andere woorden: alle 
domeinen waarvoor eindtermen zijn 
geformuleerd worden getoetst. Concreet 
wordt dus niet alleen kennis bevraagd, maar 
worden ook vaardigheden in beeld gebracht 
zoals ICT-vaardigheden, technische 
vaardigheden (STEM), Frans communiceren, 
muzische vaardigheden, sportieve 
vaardigheden … Bij een normaal schooljaar 
wordt deze toets volledig afgenomen.  
 
Omwille van dit ‘coronaschooljaar’ gaan we 
de OVSG-toetsen gerichter afnemen en 
keuzes maken. Op die manier willen we zicht 
krijgen op onze eigen onderwijskwaliteit en 
de impact van de lockdown op onze 
leerlingen.  
 
 

 
 

 
 
 

 

AALST De kinderen van de Louis Paul Boonschool in Erembodegem kunnen contact 
houden met elkaar via de podcast van Tine De Donder. De mama van twee uit 
Affligem is zelf freelance radiopresentatrice bij Klara. “De kinderen bellen in en 
komen zo in de podcast terecht. Het heeft iets weg van Kathy Lindekens haar ‘Van 
Kattekwaad tot Erger’, het bekende Radio 1-programma uit de jaren 80 en 90”, zegt 
De Donder. 
 
Zelf heeft ze twee dochters (Fien, 10 en Roos, 7) die in de lagere school zitten en nog 
niet naar school mogen. “We hebben wekenlang gelezen, geknutseld, gepoetst, 
gelopen en gefietst, maar nu zochten we iets nieuws om ons nuttig bezig te houden”, 
zegt Tine. 
Kinderen werken mee 
Ze is zelf freelance radiopresentatrice bij Klara en werkt ze ook als ceremoniespreker op 
huwelijken. “De huwelijksbusiness ligt nu helemaal plat, dus ik heb heel wat tijd over. Ik 
wou iets van vrijwilligerswerk doen en nam contact op met onze school, de LP 
Boonschool in Erembodegem”, vertelt ze. “Ik heb thuis al het materiaal liggen om radio 
te maken. En zo ontstond het idee om een dagelijkse podcast te maken: een online 
radioprogramma waaraan de kinderen zelf meewerken.” 

 

Elke dag is er een nieuwe aflevering met daarin een mop, een 
interview, een dilemmareeks, een jarige van de dag. En als afsluiter is 
er een luisterverhaal 
Tine De Donder 

 
De leerlingen van de Louis Paul Boonschool in Erembodegem noemen ze ook wel de 
‘Boontjes’. Vandaar: de Boontjes-in-een-pot-cast. De kinderen bellen in en komen zo in 
de podcast terecht. “Het heeft iets weg van Kathy Lindekens haar ‘Van Kattekwaad tot 
Erger’ (Radio 1-programma uit de jaren tachtig en negentig). Elke dag is er een nieuwe 
aflevering met daarin: een mop, een interview, een dilemmareeks, een jarige van de 
dag. En als afsluiter is er een luisterverhaal: dan lees ik een hoofdstuk voor uit een 
spannend boek”, zegt ze. 
Schoolfeest-jukebox 
De podcast is bedoeld voor de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar en er 
wordt thuis gretig naar geluisterd. Omwille van privacyredenen is hij enkel beschikbaar 
voor intern gebruik op school. “Maar het idee is misschien ook leuk voor andere 
scholen?”, zegt Tine. 
“De laatste week van mei is een speciale week, want dan bereiden de kinderen zich 
normaal gezien voor op het schoolfeest. Dat gaat helaas niet door, maar we geven er 
deze week wél aandacht aan. Elke dag kiest één kind zijn of haar lievelingsdansje van de 
voorbije jaren en dat spelen we dan nog eens. Zo krijgen we deze week een 
schoolfeest-jukebox in onze podcast”, zegt ze. 
De podcast blijft lopen totdat alle kinderen terug naar school mogen op 8 juni. 
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NIEUW! 

UITLEENHUISJE, MET DANK AAN MEESTER 

NIELS EN FREEK! 

 

Reeds enige tijd waren onze leerkrachten lager op zoek naar een manier om de speeltijden nog 

leuker te maken. Diverse spelletjes, verschillende soorten ballen, raketten en nog veel andere 

speelmaterialen op kindermaat werden daarvoor aangekocht. Naast de aanschaf van dit 

speelgoed werd met het team ook uitgekeken naar een manier om de zorg voor deze materialen 

te stimuleren. Hoe gaan we de kinderen leren zorg dragen voor deze kostbare spullen? Met dat 

doel bouwden de leerkrachten LO Meester Niels en Freek een heus uitleenhuisje. Leerlingen van 

L6 zullen dit huisje runnen en ervoor zorgen dat wat uitgeleend wordt, op het einde van een 

speeltijd ook in goede staat terugkeert. Zij houden met een visueel bord de boekhouding bij. Op 

die manier zullen leerlingen zien dat iets uitgeleend is of zullen leerlingen van L6 kunnen melden 

wanneer iets niet teruggekeerd is.  

 
 

  
 
 
 

BEDANKT CORONAHELPERS!  

Deze mensen bieden extra hulp! 
 

  
Krista: zorg en ondersteuning kleuter en lager                Abood: onze nieuwe werkman!                            
 
    

EN NATUURLIJK EEN DIKKE DANKJEWEL AAN ONZE “VASTE 

WAARDEN”: HET VOLLEDIGE TEAM VAN BS LP BOON, EN AAN 

JULLIE: ONZE LEERLINGEN EN OUDERS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jessie: neemt een groepje van de 1ste graad  
onder haar vleugels            
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DOSSIER CORONA 

De 5 uitgangspunten van de heropstart 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunt 1: de gezondheid en veiligheid van 

onderwijsprofessionals en leerlingen staan voorop 

 Een nul-risico bestaat niet, dat is ook zo in niet-coronatijd. Maar 

zonder voldoende ruime medische garanties herstartte het 

onderwijs op school niet. De overheid neemt enkel minimale én 

beheerste risico’s. 

 De heropstart gebeurt in samenspraak met en op advies van de 

experten die de globale exit-strategie bepalen. Ze ging gepaard 

met het nemen van een aantal noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen. De expertengroep over de exitstrategie 

(de GEES), o.l.v. prof. dr. Erika Vlieghe, gaf positief advies over het 

draaiboek. 

Ook de mentale gezondheid van onze onderwijsprofessionals en 

leerlingen verliezen we niet uit het oog. Ondanks de situatie, die 

angst en onzekerheid creëert, blijven we doen waar we goed in 

zijn: onderwijs op school organiseren. Dat is voor ons een 

bijzonder grote uitdaging!  

Uitgangspunt 2: de scholen zijn de regisseur van 

het onderwijsproces en rekenen op de 

ondersteuning van pedagogische begeleiding en 

andere onderwijsactoren 

 Ook in corona-tijd willen we ons bewijzen. We zijn met ons 

voltallig schoolteam samen aan de slag om het onderwijsproces in 

goede banen te leiden. Als we vragen hebben kunnen we ook 

rekenen op de expertise van de begeleidingsdienst van het GO!. 

Uitgangspunt 3: het is voor niemand een verloren 

schooljaar 

 Vóór 13 maart, de dag waarop de coronamaatregelen ingingen, 

was veel leerstof al gegeven en waren al veel evaluaties gebeurd. 

Op die basis werken we de rest van dit schooljaar verder. 

Bij de heropstart van onze school maken we 

gebruik van een draaiboek. In dit draaiboek 

staan 5 uitgangspunten centraal:  

 

1. De gezondheid en veiligheid van 

onderwijsprofessionals en leerlingen staan 

op de eerste plaats. 

2. Scholen zijn de regisseur van het 

onderwijsproces en rekenen 

op ondersteuning van pedagogische 

begeleiding en andere onderwijsactoren. 

3. Het is voor niemand een verloren schooljaar. 

4. De onderwijstijd wordt tot het einde van het 

schooljaar gemaximaliseerd. 

5. Een faire evaluatie voor alle leerlingen. 

 

 

 We zijn ook reeds bezig met het ontwikkelen 

van een planmatige aanpak voor de start van 

het nieuwe schooljaar 2020-2021. 

 We gaan gericht inspelen op de gevolgen van 

de coronacrisis en gaan leerachterstand zo 

goed en zo snel mogelijk proberen weg te 

werken. 

Uitgangspunt 4: de onderwijstijd 

wordt tot het einde van het 

schooljaar gemaximaliseerd. 

 Door de schorsing van de lessen op school 

vanaf midden maart ging onderwijstijd 

verloren. Daarom is het motto voor de rest 

van het schooljaar: onderwijstijd 

maximaliseren en ervoor zorgen dat 2019-

2020 voor niemand een verloren schooljaar 

is.  

Uitgangspunt 5: een faire evaluatie 

voor alle leerlingen 

Leren is voor de rest van dit schooljaar 

belangrijker dan evalueren. Na de herstart van 

de lessen op school komt het erop aan de 

onderwijstijd te maximaliseren. We besteden 

vooral aandacht aan formatief evalueren met 

als doel het individuele leertraject van 

leerlingen op te volgen en hun daarover 

feedback te geven. 2019-2020 was voor 

iedereen in onderwijs speciaal en stresserend. 

We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen een 

faire evaluatie krijgen en dat iedereen nog 

kansen heeft om zich te bewijzen. 
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ACTIVITEITENKALENDER 

 

22/06-24/06   OVSG-toetsen L6 
Vrijdag 26/06   afsluitende activiteit voor iedereen 
Maandag 29/06  rapport DW4 
Maandag 29/06  proclamatie voor L6 en K3 
Maandag 29/06  online oudercontact 
Dinsdag 30/06  laatste schooldag: halve dag school! 
 
Praktische info omtrent deze activiteiten volgt nog per brief/Smartschool! 
 
 
 
 
 
 
 

 


