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Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

Een eerste volledige week is gepasseerd. Ik hoop dat iedereen zich goed voelt in de klas en uitkijkt 

naar de rest van het schooljaar. Wie toch al wil afturven tot aan de zomervakantie, nog 42 weken te 

gaan … Jeukt het om nog een andere reden en zit je in het 4e jaar, wees dan even aandachtig, er is 

luizenalarm. 

Voor de beginnende leerkrachten en mezelf is het nog zoeken hoe de systemen werken. Zo heb ik 

bijvoorbeeld nog maar net ontdekt dat veel leerlingen de vorige weekendpost niet gekregen hebben. 

Volgend schooljaar zal op veel vlak wel vlotter opstarten. Zeker omdat we onze focus deze weken op 

een zijspoor moeten brengen, we krijgen namelijk de week van 19 september visitatie. 4 experts 

aangesteld door Stedelijk Onderwijs Antwerpen komen onze school doorlichten om te kijken waar 

we staan op het vlak van kwaliteitsontwikkeling en het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs. We 

gaan ze tonen dat onze leerlingen graag naar Groenhout komen omdat ze er zichzelf kunnen zijn en 

geprikkeld worden om op een zo actief mogelijke manier alle leerdoelen te behalen. 

Om deze intro af te sluiten, nog twee citaten uit de persoonlijke boodschappen die ik kreeg en die 

aansluiten bij het voorgaande: 

* Omarm de chaos en vind de balansen  

* We leren met beleven, minder achter banken studeren 

Tot snel,  

Michiel 

 

AGENDA 

Maa 12/09 > 2e modulenamiddag (iedereen)  

> Bruine enveloppen terug meebrengen (wie een kreeg) 

Din 13/09 > Materiaal voor visitatie binnenbrengen (zie verder in deze post) 

> 16u, teamvergadering + overdrachtsklassenraden (leerkrachten) 

Don 15/09  > 10u30, try-out Laika, Blikfabriek (5e jaar) 

> 3e modulenamiddag (iedereen) 

Vrij 16/09 > School opruimen want de visitatie komt (iedereen) 

19-23/09 > Visitatie 

Week 26/09 > 19u30- 21u, klasvergaderingen met ouders. Titularissen laten weten welke dag. 

Maa 3/10 > Facultatieve verlofdag 

Week 10/10 > Eerste extra murosweek (iedereen) 

  

 



LESMATERIAAL VOOR VISITATIE 

Voor de visitatie moeten we van 2 kinderen per lesgroep alle lesmateriaal van het vorige schooljaar 

(2021-2022) ter inzage klaarleggen.  

Dit materiaal ligt bij jullie thuis:  

• Per vak de schriften, opdrachtbladen, ingevulde kopieën, toetsen, …  

• Je rapport 

• Eventueel werkstukken, foto’s, filmpjes,  

Breng je lesmateriaal mee zoals het huis opgeslagen is: in een kaft, in een doos. Rapporten in hun 

kaftje. We leggen al het materiaal klaar in het ‘lokaal bestuur’.  

We verwachten het maandag of ten laatste dinsdag. Heel erg bedankt voor jullie medewerking. 

1K (vorig jaar) Margot, Lena 1L (vorig jaar) Isah, Jin   

2B Kira, Mirte  2T Cobe, Thomas  

3A Aiko, Bliss, Marthe, Pippa  3J Dita, Marie  

4 B Emmanuel, Eva, Bebel, Pol  4D Suzi, Romy  

5 Flavio, Leni, Mirthe, Lars, Jade, Kaat,  6  Arend, Jiske, Margot, Nancy, Roos 

 

DOCUMENTEN KINDEREN 1E JAAR + NIEUWE LLN 2-6 

Volgende documenten hebben we nodig (en kregen we van een aantal kinderen al): Het origineel 

getuigschrift van het basisonderwijs. Eindrapport van de 6e klas: we kopiëren we de bladzijden over 

CITO-, OVSG- of LVS-toetsen. Daarna krijg je het rapport terug. BASO-fiche: ze is bedoeld om ons te 

informeren. Niet elke lagere school maakt er een. Onderzoeksverslagen en attesten over dyslexie, 

disorthografie, dyscalculie, dyspraxie, …. wij kopiëren ze zodat we elk kind de juiste zorg kunnen 

bieden. Wanneer we een overzicht hebben, spreken we met ouders af om de zorg te bespreken. Alle 

kinderen mogen de documenten in het secretariaat afgeven. Het CLB vraagt ook medische info op 

die je in een gesloten enveloppe moet binnenbrengen. Deze informatie mogen wij niet kopiëren of 

inzien en geeft het CLB niet door aan ons, dus graag ook rechtstreeks aan ons de nodige informatie 

doorgeven die van tel is voor je schoolloopbaan. 

Documenten nieuwe leerlingen 2e t/m 6e jaar: we krijgen rechtstreeks van de vorige school het 

getuigschrift basisonderwijs en de attesten van het secundair. Bezorg ons ook het rapport van het 

vorig schooljaar, onderzoeksverslagen of andere nuttige info indien dit nog niet gebeurde. 


