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nieuwsbrief 13  -  14 juni 2019  

 
Beste ouders   
 
Vrij vlug na nieuwsbrief 12, bezorgen we u hierbij nieuwsbrief 13 met belangrijke 
info. Alvast bedankt om de nieuwtjes aandachtig te lezen! 
 
Vriendelijke groeten 
Dirk De Backer, Directeur 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. De school is NIET OPEN op volgende dagen  GEEN OPVANG in de school (zie ook nieuwsbrief 1): 
 

- vrijdag, 28 juni vanaf 12.20: personeelsvergadering – afsluiten schooljaar* 
 

* Op vrijdag 28 juni 2019 is er geen naschoolse opvang! 
Alle kinderen moeten ’s middags afgehaald worden (KS om 12.25 ; LS om 12.30)! 
Voor de kleuters van de derde kleuterklassen worden andere afspraken gemaakt (boerderijklas). 

 

2. inschrijvingen schooljaar 2019-2020:  
 
De periode van inschrijvingen voor de eerste en de tweede aanmeldperiode loopt af op vrijdag 24 mei. Op dinsdag 28 mei 
om 09.00 starten de vrije inschrijvingen voor de nog beschikbare plaatsen. Alvast bedankt om de vrije plaatsen van onze 
school door te geven aan mogelijk geïnteresseerde ouders! 
 

Geboortejaar kleuterklas of leerjaar lagere school Vrije plaatsen of volzet? 

2017 – instapklas VOLZET (met lange wachtlijst) 

2016 – eerste kleuterklas 12 vrije plaatsen* 

2015 – tweede kleuterklas VOLZET (met 8 kleuters op de wachtlijst) 

2014 – derde kleuterklas 2 vrije plaatsen 

eerste leerjaar VOLZET (met lange wachtlijst) 

tweede leerjaar 1 vrije plaats 

derde leerjaar  VOLZET 

vierde leerjaar VOLZET (met 6 leerlingen op de wachtlijst) 

vijfde leerjaar 3 vrije plaatsen 

zesde leerjaar vrije plaatsen  

* We gaan van één instapklas dit schooljaar naar twee eerste kleuterklassen voor volgend schooljaar, vandaar dat er nog 
meerdere vrije plaatsen zijn. 

 
3. versterking op het secretariaat :  
 

Sinds deze week hebben we een extra administratieve hulp op het secretariaat. Naima zal 
Kim, Evi en Nancy met een groot enthousiasme ontlasten, zodat het grote takenpakket 
haalbaarder wordt. Naima zal zich nu hoofdzakelijk inwerken en kennismaken met het 
schoolteam en de werking van onze school. Vanaf september zal zij mee ingeroosterd 
worden om onze beide secretariaten in onze kleuter- en lagere school te bemannen.  
We heten Naima van harte welkom in onze school en wensen haar veel werkplezier !       
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4.  vrije dagen, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen: 
 

In nieuwsbrief 12 was een klein foutje geslopen: De eerste pedagogische studiedag van volgend schooljaar valt op 
woensdag 25 september en NIET op 16 oktober… Onze verontschuldigingen voor het mogelijke misverstand! 
 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 zullen de scholen in het stedelijk basisonderwijs van Antwerpen gesloten zijn (d.w.z. dat 
er door de school geen opvang voor de kinderen georganiseerd wordt) op volgende momenten:  
 

MAAND VAN / OP TOT EN MET REDEN 

september 25 september  pedagogische studiedag* 

oktober 
7 oktober  facultatieve verlofdag 

28 oktober 31 oktober herfstvakantie 

november 

1 november  3 november herfstvakantie 

11 november  Wapenstilstand 

20 november  pedagogische studiedag* 

december 23 december  31 december kerstvakantie 

januari 
1 januari 5 januari kerstvakantie 

31 januari  facultatieve verlofdag 

februari 
12 februari  pedagogische studiedag* 

24 februari 29 februari krokusvakantie 

maart 1 maart  krokusvakantie 

april 6 april 19 april paasvakantie 

mei 

1 mei  Dag van de Arbeid 

20 mei  pedagogische studiedag* 

21 mei 22 mei Hemelvaart 

juni 
1 juni  Pinkstermaandag 

30 juni (vanaf 12.30)  personeelsvergadering  

juli 1 juli 31 juli zomervakantie 

augustus 1 augustus 31 augustus zomervakantie 
 
* De pedagogische studiedagen worden per school vastgelegd. De basisscholen organiseren de pedagogische studiedagen op verschillende dagen! 

 

Op vrijdag 30 juni 2020 eindigen de lessen om 12.25 (KS) of 12.30 (LS).  
Op die dag is er geen opvang voorzien na 12.30, ook geen nabewaking! 

 
 

Berichten voor de kleuterschool:  
 
Geen aparte berichten.  
 
 
Berichten voor de lagere school: 
 
1. bevraging welbevinden leerlingen – schooljaar 2018-2019:  
 
Op 23 april 2019 werden alle leerlingen van de lagere school bevraagd 
i.v.m. hun welbevinden. De leerlingen van het eerste t/m het derde 

leerjaar vulden de bevraging in a.h.v. smileys. Voor de leerlingen van het vierde t/m het 
zesde leerjaar werd een wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd instrument gebruikt 
dat aangeleverd werd door de schoolinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze 
bevraging gebeurde online via de iPads die we ter beschikking hebben. Meer info over de 
bevraging die we voor de leerlingen van het vierde t/m het zesde leerjaar gebruikten, kan je 
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op de website van de schoolinspectie lezen. De resultaten werden kritisch bekeken en geanalyseerd. Daar waar 
groeikansen zijn, werden met het ganse team de nodige afspraken gemaakt die door alle leerkrachten 
gerespecteerd zullen worden.   
 

Conclusies 
1ste leerjaar: 40 van de 44 leerlingen voelen zich gelukkig in de klas.  

1ste leerjaar: 41 van de 44 kinderen voelen zich gelukkig op de speelplaats.  

1ste leerjaar: 39 van de 44 kinderen voelen zich gelukkig thuis. 

2de leerjaar: 41 van de 47 kinderen voelen zich gelukkig in de klas. 

2de leerjaar: 46 van de 47 leerlingen voelen zich gelukkig op de speelplaats.  

2de leerjaar: 45 van de 47 leerlingen voelen zich gelukkig thuis.  

3de leerjaar: op twee leerlingen na vinden alle leerlingen 47 van de 49 het leuk tijdens de lessen LBV en 
zelfstandig werk. 

3de leerjaar: alle leerlingen vinden het leuk op school, in de klas en tijdens de lessen LO.  

3de leerjaar: 45 van de 49 leerlingen geven aan dat ze weinig tot geen ruzie maken.  

3de leerjaar: 48 van de 49 leerlingen geven aan met de ouders te kunnen praten over school.  

3de leerjaar: alle leerlingen geven aan dat ze geholpen worden door de leerkracht.  

3de leerjaar: 47 van de 49 leerlingen geven aan door andere kinderen geholpen te worden.  

3de leerjaar: 48 van de 49 leerlingen vinden dat ze een leuk klaslokaal hebben.  

3de leerjaar: 47 van de 49 leerlingen melden dat ze meerdere vrienden hebben.  

3de leerjaar: 48 van de 49 leerlingen vinden dat ze hulp kunnen vragen.  

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen geven aan dat ze tevreden zijn in vergelijking met het Vlaams gemiddelde 
(graag naar school komen, graag in de klas zitten, goed voelen op school en wat ze op school leren boeiend en 
interessant vinden).  

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen geven aan dat er duidelijke regels zijn op school. Ze weten wat kan en wat 
niet.  

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen geven aan in onze school meer te dromen en te babbelen in de klas dan het 
Vlaams gemiddelde.  

 Verklaring: Verklaring: in onze school werken de leerlingen meer zelfstandig en wordt er minder 
frontaal les gegeven. Hierdoor is er meer ruimte tot dromen en babbelen. 

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen van de derde graad geven aan minder goed op te letten tijdens de lessen. 
 Verklaring: De klassen van de derde graad zijn dit schooljaar door omstandigheden heel groot. Dit 
maakt het moeilijker voor de kinderen om goed op te letten. 

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen voelen zich zelfzeker bij het maken van een toets.  

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen geven aan dat hun academisch zelfvertrouwen gelijk is aan het Vlaams 
gemiddelde.   

4de, 5de en 6de leerjaar: op vlak van sociale relaties scoort onze school gelijk aan het Vlaamse gemiddelde.  

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen van de derde graad geven aan dat ze graag meer bevestiging krijgen van de 
leerkrachten.  

 Oplossing: Meer individuele bevestiging geven. 

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen van de derde graad geven aan dat ze minder gewezen worden op het zich 
houden aan de regels.   

 Na extra bevraging van de leerlingen van de derde graad: 

- De lln. geven aan dat ze in de klas wel gewezen worden op het zich houden aan de regels.  

- De lln. geven aan dat ze door de leerkrachten op de speelplaats minder gewezen worden op het 
zich houden aan de regels. 

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen van de derde graag geven aan dat de lessen aantrekkelijker mogen zijn. 
 Verklaring: Reden hiervan kan ook zijn dat de leerstof in de derde graad abstracter is. De leerkrachten 
zullen nadenken over afwisselen binnen didactische werkvormen. Mogelijk wordt dit ook beïnvloed door 

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/vragenlijst-welbevinden
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de grootte van de klasgroep. 

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen van de derde graad geven aan dat de leerkrachten vriendelijker zouden 
kunnen zijn.  

 Na extra bevraging van de leerlingen van de derde graad: 

- De lln. geven aan dat ze de leerkrachten van de derde graad vriendelijk vinden. 
- De leerlingen geven aan dat de leerkrachten op de speelplaats en in de refter vriendelijker 
mogen zijn. 

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen van de derde graad geven aan dat de leerkrachten te weinig luisteren als er 
iets gebeurd is en te weinig naar hun mening vragen.   

 Na extra bevraging van de leerlingen van de derde graad: 

- De lln. aan dat de leerkrachten van de derde graad naar hen luisteren als er iets is gebeurd. 
- De llln. geven aan dat de leerkrachten op de speelplaats te weinig naar hen luisteren als er iets 
is gebeurd. 

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen geven aan dat ze ten opzichte van het Vlaams gemiddelde hun eigen 
mening mogen zeggen tegen de leerkrachten.  

4de, 5de en 6de leerjaar: de leerlingen geven aan dat het rustig is in de klas tijdens het lesgeven. Hiermee scoren 
we gelijk aan het Vlaams gemiddelde.   

 
 
 
Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

 maandag 17/06/2019 L2 - tweedaagse in 'De Bosberg' - Houthalen 
L6 - OVSG-EINDTOETS 

 dinsdag 18/06/2019 K2 (A of B??) - De Muziekkoffer (Koningin Elisabethzaal) 
L2 - tweedaagse in 'De Bosberg' - Houthalen 
L6 - OVSG-EINDTOETS 
Dankavond vrijwilligers + oudervereniging (19.00-??) 

 woensdag 19/06/2019 L6 - OVSG-EINDTOETS 

 donderdag 20/06/2019 L5+6 - einduitstap naar 'Toverland' 
Dag van het Poetspersoneel 

 vrijdag 21/06/2019 L5 - zwemmen (12.00 - 12.45) 
L2 - Beekse Bergen (ganse dag) 
L5 - sport 
K3 - Zesjarigenfeest (19.30-??, deuren 19.00) 

 maandag 24/06/2019 LS - oudercontact + uitdelen zomerrapport (16.00 - 20.00) 

 dinsdag 25/06/2019 LS - oudercontact + uitdelen zomerrapport (16.00 - 18.00) 

 donderdag 27/06/2019 K3 - tweedaagse kinderboerderij ' 't Groenhof' 
L1 - daguitstap naar de Zoo 
L6 - proclamatie (19.30 - deuren open 19.00) 

 vrijdag 28/06/2019 K3 - tweedaagse kinderboerderij ' 't Groenhof' 
LS – ‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 
KS+LS - lessen eindigen om 12.30 (GEEN opvang) 

 maandag t/m 
zondag 

01/07/2019 
t/m 01/09/19 

ZOMERVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

 
 
 


