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Lied
We zingen samen
het lied met de Belleman

Een bel om
samen school
te maken.
Ouders, buurt, en allen
die betrokken zijn,
heten we welkom op onze school
om een steentje bij te dragen
voor het gemeenschappelijk
BELang: het kind.

hete

Samen spelen we
een rol.
Een bel…
Voel je goed in je vel.
We leren wat het betekent om elkaar
te vertrouwen en te respecteren.
We willen ook leren hoe we verdraagzaam,
dankbaar, BELeefd en verantwoordelijk
kunnen zijn.
Met een vleugje humor en positieve kracht
leren we groeien en weerbaar zijn
in een veilige omgeving.

Draag zorg voor elkaar,

iedereen is uniek.
2

Een bel om het stil te maken.
In onze katholieke dialoogschool
staan we open voor iedereen,
BELeven we momenten van stilte in de klas
en vieren we als school samen in verbondenheid.
Vanuit geïnspireerde verhalen herkennen we
waarden die we als voorbeeld willen geven
en durven uitspreken.

Elkaar verder dragen
in zoekend en tastend geloven.

Een bel
op maat
van elk kind.

Een bel
om te spelen
en te leren.

Al onze activiteiten zijn er op
gericht zoveel mogelijk onderwijs
op maat van elk kind te geven.

We krijgen kansen,
om vanuit onze
BELevingswereld:

We BELichten het positieve
en benutten dit bij onze aanpak.
Onze leerkrachtvaardigheden
worden ingezet om aan de noden
van elk kind te beantwoorden
door passend onderwijs te
organiseren en te realiseren.

Samen plezier te maken,
op ontdekkingstocht te gaan,
onszelf te ontwikkelen,
te leren, met vallen en
opstaan,
met een open blik naar de
wereld te kijken.
Iedereen heeft kwaliteiten !

Je kan maar vooruit
als je voelt dat
anderen je graag
zien.

We vinden ons
rugzakje met
een stevige basis
aan kennis en
vaardigheden
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Een bel die ACCENTEN legt.
Zie schoolbrochure

Fietsen
Sportklassen

Zwemmen

Milieu op
school
Milieu op
school

Bewegen
Bewegen
isis
belangrijk
Sportieve
Ontmoetingsdag
Sportactiviteiten

Boekenweek

Niveaulezen
8 intelligenties

Actief leren

Gedichtendag

Boekenjuf

Voorleesweek

Meervoudige
intelligenties

Boekenju
Met boeken
aan de slag

Verschillende
werkvormen

Verbinden
Ondersteunen

Ouderbetrokkenheid
Betrekken

Talenten van het kind

MuseaMeervoudige
Culturen

intelligenties
Stadsklassen
Studentenleven

www.ouderraad.dk

Axenroos

Openbaar
Verve
Zie
schoolbrochure

Een SCHOOL die LEEFT!

Zie
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Ons taalbeleid
We zijn een Nederlandstalige school waarbij taal de sleutel is tot welbevinden en contact
met elkaar. Met heel de school denken we na hoe we al onze leerlingen kunnen helpen
betere taalgebruikers te worden. Hierbij willen we niet alleen oog hebben voor het
Nederlands. We willen de kinderen tevens gevoelig maken voor meertaligheid . Om
kinderen maximale kansen te geven, zijn we alert voor hun thuistaal.
Om dit te bereiken creëren we kansen door het gebruiken van verschillende werkvormen,
aangepaste activiteiten, uitdaging via de eigentijdse media, … om taal te stimuleren in elke
klas. We organiseren specifieke en geïntegreerde activiteiten op maat van het kind om de
mondelinge taalvaardigheid, het gericht luisteren en de durf tot spreken te activeren.

Visie vanuit het leerplan Nederlands (VVKBaO 2000, p. 38)
Hierin vinden de leerkrachten een omschrijving van taalbeleid. Het is ‘een structurele en
strategische poging om de dagdagelijkse praktijk in een school aan te passen aan de
behoeften van de leerlingen.
Het uitgangspunt is niet de taal als kennisdiscipline, maar een bijdrage leveren tot de
harmonische ontplooiing van de persoonlijkheid van het kind.

De krachtlijnen van het leerplan Nederlands (VVKBaO, 2000) :
* het algemene doel van taalopvoeding of –taalonderwijs is dat kinderen allerlei nieuwe

situaties talig (met gebruik van taal) leren aanpakken en beheersen;
* de taalsituaties houden verband met luisteren en spreken, lezen en schrijven. Ze vragen

van de taalgebruiker zowel receptief als productief taalgebruik, ze appelleren zowel aan
het mondelinge als aan het schriftelijke taalgebruik;
* in de taalsituaties worden kinderen met taken en probleemsituaties geconfronteerd die

ze met hun taalcompetenties dienen aan te pakken. Dat wil zeggen met een geheel van
kennis, structuren, vaardigheden, strategieën en attitudes die ze mede via het
taalonderwijs verwerven;
vooral bij mondeling taalgebruik bouwt dat taalonderwijs voort op het
taalleervermogen van kinderen. De leerkracht forceert die ontwikkeling niet, laat
leerlingen niets leren waar ze helemaal niet aan toe zijn, maar ze stimuleert de
ontwikkeling.

*
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* ze richt zich niet eenzijdig op schrijftaalonderwijs maar geeft een volwaardige plaats

aan de ontwikkeling van de gesproken taal;
* de doelen van het leerplan Nederlands zijn vooral geconcipieerd op basis van een analyse

van leerprocessen van kinderen en ervaren taalgebruikers. De kennisstructuren,
strategieën en attitudes die zij in allerlei situaties aanwenden bij hun luister-, spreek-,
lees- en schrijfprocessen, zijn het uitgangspunt voor het bepalen van wat geleerd dient
te worden;
* om de taalvaardigheid te verhogen stuurt het taalonderwijs erop aan dat kinderen zich

bewust zijn van het gebruik van de taal in die verschillende situaties. Het taalonderwijs
is er met andere woorden op gericht om kinderen te leren reflecteren op hun eigen
taalgebruik en op het taalgebruik van anderen. De vragen die ze zich daarbij stellen zijn:
hoe gebruiken mensen taal? Waarmee moeten we rekening houden als we met anderen
communiceren? Hoe zit taal in elkaar? Die laatste vraag slaat op inzicht in de
taalsystematiek.

Verwerking in de leerplandoelen en eindtermen :
* het ontdekken van de taalsystematiek is in die zin een aspect van taalbeschouwing, maar

dan wel in een bredere betekenis dan die van woord- en zinsleer. Ook het verwerven van
competentie om taal te beschouwen is functioneel. Taalkennis om de kennis is geen doel.
* De taal heeft overigens verschillende functies die de leerlingen via het taalonderwijs

leren gebruiken. Kinderen dienen taal te leren om voor zichzelf gedachten, ervaringen en
gevoelens onder woorden te brengen. Taal ondersteunt zo hun denken (conceptualiserende
functie) en ze biedt de leerlingen een medium om hun gevoelens te uiten (expressieve
functie). Maar taal dient vooral ook om kinderen met anderen te leren communiceren
(communicatieve functie). Vandaar dat de componenten van een communicatieve situatie
(cf. communicatiemiddel) ook bij de taalbeschouwing overheersen. Essentiële vragen zijn
namelijk : Wie zegt? Wat? Waarover? Aan wie? Met welke bedoeling? Hoe? Langs welke
weg (register, tekstsoort, soort taal, …)? In welke omstandigheden? Met welk effect?

Taal in de klaspraktijk :

* taalonderwijs tracht tenslotte de taal- en communicatieve competentie van kinderen te
verhogen via intensieve interactie met een gevarieerde talige omgeving.
Vanuit het leerplan wordt het duidelijk dat taaldoelen niet enkel in de context van de
expliciete taallessen aan bod komen, maar in de hele leeromgeving die de school
uiteindelijk is, moeten verweven worden.
Vanuit dit inzicht streeft de leerkracht ernaar om aandacht te hebben voor taal de hele
dag door! Taal komt bijvoorbeeld op een spontane wijze aan bod in activiteiten van
wereldoriëntatie, in lessen bewegingsopvoeding, in muzische activiteiten en noem maar op.
Leerlingen leren er nieuwe termen kennen en gebruiken. Ze leren de typische
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instructietaal van de school begrijpen. Ze leren tijdens deze lessen met elkaar
communiceren over hun oplossingsstrategieën. Ze leren de essentie van een stuk
instructie opschrijven of ze leren in woorden uitdrukken wat hen beweegt. Het verwerven
van taalcompetenties is dus aan zeer uiteenlopende en authentieke ervarings-of
leersituaties gekoppeld.

Taalbeleid op schoolniveau :
•

De school communiceert mondeling en schriftelijk via de agenda of brieven naar de
ouders of via de website. Dit gebeurt in de Nederlandse taal. We streven ernaar
om concreet en eenvoudig woordgebruik te hanteren, om een zo groot mogelijke
doelgroep te bereiken.

•

We betrekken het hele schoolteam bij het ontwikkelen van een schooleigen
taalbeleid. Dit wordt opgenomen in het SWP en regelmatig door het schoolteam
opgevolgd en aangevuld.

•

Onze school wil ouders nauw betrekken bij het schoolgebeuren door samen te
werken vb. bij het niveaulezen, voorbereiding communie, ouders/grootouders in de
klas, …

•

In het begin van elk schooljaar is er een algemene infoavond voor alle ouders. Voor
of na het woordje van de directie worden de ouders verwacht in elke klas. De
klasleerkracht informeert de ouders over de werking en verwerving van taal binnen
de klas. Er worden tips gegeven hoe ouders thuis kunnen meewerken aan
taalvaardigheid.

•

Nederlands is zeker met de leerling en met zijn ouders het eerste, en als het kan,
het enige communicatiemiddel. Eventueel kunnen de ouders de hulp van een tolk
inschakelen om zich zo optimaal mogelijk te laten informeren in hun eigen taal. We
blijven waakzaam in het taalgebruik naar de ouders toe.

•

Leerkrachten spreken Algemeen Nederlands.

•

Onze school werkte een eigen kindvolgsysteem uit in de kleuterschool en gebruikt
genormeerde toetsen voor taal in de lagere school.

•

Onze school organiseert lees- en taalbevorderende activiteiten zoals niveaulezen
voor de eerste graad, toneelbezoeken, leeshoeken, boekenweek, …

•

In de mediatheek staan allerlei materialen ter beschikking van de leerkrachten.

•

Om de communicatie tussen alle leerlingen en het welbevinden en de betrokkenheid
te verhogen worden klasoverschrijdende activiteiten georganiseerd, vb. project
‘boekenweek’, Axenroos, crea-dagen, …
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•

Voor de ondersteuning van leerlingen met speciale ondersteunings-behoeften voor
taal, werkt het team nauw samen met het CLB. Tijdens het multidisciplinaire overleg
komen zowel de diagnosestelling als de behandeling van ernstige taalproblemen bij
(sommige) kinderen aan bod.
Indien nodig zal een handelingsplan worden opgesteld voor een individueel kind.

•

De school werkt samen met organisaties uit de lokale gemeenschap, zoals
gemeentelijke diensten die de bevordering van de taalcultuur als opdracht heeft.
Daarin past o.a. de overeenkomst voor het bezoeken van de plaatselijke bibliotheek.

•

Om de overgang tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar vlot te laten
verlopen, is een goede samenwerking essentieel. Tijdens overgangsactiviteiten wordt
speciale aandacht besteed aan aspecten van taalverwerving.

•

Voor een vlotte aansluiting en oriëntering naar het secundair onderwijs gaan we in op
het aanbod van de scholen uit de regio .

•

Het hele team volgt jaarlijks nascholing zowel intern als extern. Het doel hiervan is
de deskundigheid van het hele schoolteam te verhogen en dit zeker op vlak van
taalvaardigheid. Zie nascholingsplan.

Taalbeleid op klasniveau :
• Als basisvoorwaarde waarborgt de leerkracht een positief en veilig klasklimaat. Dit
loopt als een rode draad doorheen de hele school.
•

De leerkrachten geven taalontwikkeling een plaats in alle activiteiten van de
verschillende leergebieden .

•

Vreemdetalenonderwijs start in onze school reeds op jonge leeftijd.

•

Minder taalvaardige kinderen worden actief ondersteund en gestimuleerd . In de klas
wordt in heterogene groepjes gewerkt zodat leerlingen van en met elkaar kunnen
leren. De climwerking draagt hier op een positieve manier toe bij. Ook de
binnenklasdifferentiatie creëert kansen tot leren van elkaar.

•

Regelmatig worden vertel- en voorleesmomenten ingelast.

•

De boekenhoek heeft een aanbod van verschillende niveaus en thema’s. Prioritair blijft
het leesplezier bevorderen.

•

Via de leerlingenraad krijgen de leerlingen een belangrijke kans tot participatie.

• De klasinrichting bevordert/stimuleert de talige interactie (symbolen, Jules,
praatplaten, kalender, boekenhoek, …)
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• De leerkracht denkt probleemoplossend mee met het kind vanuit een respectvolle
houding.
• De talige interacties komen voort vanuit interesses, ervaringen, reacties en
handelingen van de leerlingen zodat het taalaanbod op een natuurlijke wijze bij de
activiteit hoort, bv. project Axenroos, gedichtendag, …
- Ouders worden zoveel mogelijk bij het schoolgebeuren betrokken (bij
voorleesmomenten, projecten, uitstappen, …) Elke ouder kan indien nodig terecht bij de
leerkracht en de directie.
- De school staat open voor anderstaligen en hiervoor zoeken we naar aangepaste
middelen om de integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen. We stellen vast dat er stilaan
toch anderstalige ouders kiezen voor onze school (zie schoolpopulatie). Met de hulp van
de zorgleerkrachten gaan we preventief acties ondernemen om deze kinderen een snelle
kans tot integratie en betere taalverwerving aan te bieden.
- Het bevorderen van het leesplezier om het taalgebruik van kinderen te stimuleren.
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Ons huiswerkbeleid
Onze school is een school die huiswerk heel belangrijk vindt.

Ons huiswerk heeft vier duidelijke doelstellingen :
1. We willen aan ouders laten zien wat onze kinderen allemaal doen in de
klas. Onze kinderen brengen zo een stukje school mee naar huis.
2. Via het maken van huiswerk leren onze kinderen beetje bij beetje
zelfstandig te werken. Op die manier bereiden we hen voor op het werken
in het secundair onderwijs.
3. Huiswerk is een extra inoefening van de geziene leerinhoud en we geloven
dat deze bijkomende inoefening onze kinderen vaardiger maakt in het
verwerven van de leerinhoud.

4. Huiswerk geeft kinderen de mogelijkheid om opdrachten van de klas
verder af te werken thuis. Zo gaan we met zijn allen vlugger vooruit.

We verwachten wel van u ouders …
… dat u goede omstandigheden aan uw kind aanbiedt waarin uw kind aan het huiswerk
kan werken : een rustige werksfeer, wat licht, …
… dat u, indien dat nodig mocht blijken, uw kind aanspoort om te beginnen met het maken

van het huiswerk. Een eerste stap is het samen overlopen van de agenda.
… dat u de les al eens opvraagt, indien uw kind daar om vraagt, of interesse toont en

laat zien dat u het ook belangrijk vindt dat uw kind zich inzet voor de gegeven opdracht.
…dat u een luisterend oor heeft bij het hardop lezen, zeker bij de kinderen van de 1e
en de 2e graad.
… dat u ons contacteert als er zich ernstige moeilijkheden voordoen bij het maken van

het huiswerk. U mag gerust uw reacties hierrond noteren in de agenda van uw kind.
… dat u een positieve ingesteldheid uitstraalt naar huiswerk en lessen toe.
… dat uw kind zijn huiswerk meer en meer zelfstandig maakt. Geef hen de autonomie die

ze verdienen en aankunnen. Controleer gewoon of het huiswerk is gemaakt. Voor kinderen
van een eerste leerjaar kan het nog nodig zijn om toezicht te houden, maar laat kinderen
van een zesde leerjaar gerust volledig de eigen verantwoordelijkheid opnemen in het
plannen en uitvoeren van hun taken.
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Specifieke verwachtingen naar gelang van de leeftijd :
In het eerste leerjaar is het aangewezen om toezicht te houden. Elk kind is hierin anders.
Wanneer het kind dat kan, laat het dan zelfstandig werken.
In het tweede leerjaar leert uw kind de agenda te gebruiken. In de agenda vindt het een
overzicht van alle taken en lessen. Maak samen met uw kind gebruik van dit
werkinstrument. Besteed er de nodige aandacht aan.
In het derde leerjaar wordt de nadruk gelegd op het leren plannen. ‘Met welke taak begin
ik en wat werk ik vervolgens af?’ Heb oog voor de dagplanning die uw kind maakt en maak
eventueel gedurende een eerste periode samen deze planning op.
In het vierde leerjaar verwerft het kind meer en meer autonomie, maar rekent het toch
nog graag op mama en papa. Wees niet verbaasd als uw kind u vraagt om de les eens op te
vragen. Heb samen met uw kind oog voor de weekplanning die de leerkracht vooropstelt.
In het vijfde leerjaar zijn kinderen trots als ze zelfstandig een taak kunnen afwerken.
Geef hen de autonomie die ze aankunnen. Laat hen zelf een planning maken. Laat hen zelf
beslissen wanneer ze een taak afwerken. Ze krijgen meer en meer opdrachten waarvoor
ze enkele dagen tijd hebben. Zelf een weekplanning opstellen behoort hierbij tot het
leerproces.
In het zesde leerjaar geven we kinderen nog meer autonomie. Maak hen en niet meer
zozeer uzelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk. Beperk
uw inbreng tot het tonen van interesse en aanmoediging als het nodig is.

We verwachten niet …
… dat u het huiswerk verbetert. Verbeteren doet de leerkracht wel. Moedig uw kind

wel aan om het zijn best te laten doen voor het huiswerk, stimuleer het om erbij na
te denken en zorg ervoor dat ze er de nodige tijd voor maken. Alleen door de fouten
te analyseren zien we of uw kind de leerinhoud voldoende beheerst.
… dat u uitleg geeft aan uw kind als het iets niet begrijpt. Indien we leerinhouden

op verschillende manieren gaan uitleggen aan de kinderen, maken we de situatie voor
onze kinderen alleen maar moeilijker. We verwachten dat uw kind heeft opgelet in de
klas en vragen durft te stellen als iets niet duidelijk is.
... dat u een slordig werkje laat overschrijven. Als leerkracht leren we meer over de
vaardigheden van het kind in het zelfstandig werken indien we het eigen werk van de
kinderen zien, inclusief gomsel, doorhalingen, verbeteringen van het kind …
… dat u nog extra oefeningen geeft aan uw kind wanneer uw kind het moeilijk heeft
met de leerinhoud. Er zijn grenzen aan huiswerk en een kind heeft ook nog behoefte
aan spel en vrije tijd. Dat hebben ze na een dagje flink werken wel verdiend.
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Leren leren …
We besteden als leerkrachtenteam extra aandacht aan het leren zelfstandig werken.
Zelfstandig leren werken begint in de klas. Kinderen worden zo vaardiger in het zelf
aanpakken van hun taak. In het eerste leerjaar worden de beginselen gelegd en elk
jaar wordt er op voortgebouwd.
Enkele afspraken :
We werken in de school volgens een vast schema dat voor alle klassen geldt :

maandag

dinsdag

werk

werk

les

les

woensdag

donderdag

vrijdag

werk
les

les

les

De tijd die wij aanbevelen per leerjaar, om aan huiswerk / lessen te besteden is de
volgende:

Tijdsduur :

* 1e klas = 20 min.
* 2e klas = 20 min.
* 3e klas = 30 min.
* 4e klas = 40 min.

* 5e klas = 50 min.
* 6e klas = 60 min.
Als het huiswerk niet in orde is, moet het tegen de volgende dag gemaakt worden. Dit
wordt steeds vermeld in de agenda. Bij geregelde problemen neemt de leerkracht contact
op met de ouders.
Kinderen uit dezelfde klas kunnen een verschillend huiswerk krijgen. We streven naar een
gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een huiswerk dat een haalbare kaart is voor
elk kind.
Concreet betekent dit :
- voor sterkere kinderen een tandje meer steken
- dat kinderen met moeilijkheden een huiswerk krijgen dat een realistische
uitdaging betekent.
Zo proberen we iedereen gemotiveerd te houden.
Indien u zelf vragen of opmerkingen heeft bij onduidelijkheden omtrent het huiswerk,
aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht.
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Ons sociaal beleid
Waaraan willen we werken ?
1.
2.
3.
4.

Het welbevinden van de kinderen
Samenhorigheidsgevoel
Het ontwikkelen van sociale vaardigheden met behulp van de axenroos
Het anti-pestbeleid

1. Het welbevinden van de kinderen
Het is van essentieel belang dat kinderen zich veilig voelen en in een positief leefklimaat
kunnen opgroeien. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om ‘het leren’ maximaal kansen te
geven.
2. Samenhorigheidsgevoel
Samen-leren, samen-leven, samen-werken zijn belangrijk om het groepsgevoel te
ontwikkelen. Daarom organiseren we regelmatig groepswerk in de klas,
klasoverschrijdende
activiteiten,
sportieve
ontmoetingsdagen,
projectweken,
middagdans, … Deze activiteiten bevorderen het samenhorigheidsgevoel.
‘Ik’ wordt ‘wij’ ! Kinderen horen er graag bij.

3. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is van groot belang voor het functioneren van
een kind in de maatschappij. Sociaalvaardige kinderen voelen zich vaak beter in hun vel en
hebben meer kans om uit te groeien tot gelukkige en weerbare mensen.
We willen, vanuit deze overtuiging, de nodige aandacht schenken aan het sociaal aspect
en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Om dit te bereiken, werken we al enkele
jaren met de axenroos.
De axenroos is een symbolisch model waarin gebruik gemaakt wordt van 10 totemdieren
die elk een gedrag weergeven. Dankzij de totemdieren uit de axenroos, krijgen kinderen
beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf en de anderen beter
kennen.
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bewaar een geheim
in de rij
postbus aan bureau

zorg dragen voor …

directeur
durf je tonen

geef een pluim
genieten van …
Stop, hou der mee op !
uit de rij

schildpadhoekjes op de speelplaats
De plaats van de totemdieren en de onderlinge relaties van de dieren is van belang. Elk
kind heeft alle eigenschappen van de dieren in zich. In bepaalde situaties komt de
eigenschap van een dier op de voorgrond, afhankelijk van de situatie, het welbevinden, …
Al de types van gedragingen hebben hun waarde. De kinderen leren inzien wanneer ze hun
relatiewijze gepast of ongepast gebruiken. Aan de hand van de diverse activiteiten rond
de axenroos ervaren ze welke verschillende sociale rollen en gedragingen meespelen. Zo
verwerven ze inzicht in de sociale vaardigheden zodat ze in elke situatie vlot van de ene
ax naar de andere kunnen overgaan. Kinderen moeten kunnen opgroeien tot gelukkige en
weerbare mensen.
4. Het anti-pestbeleid
Dat pestgedrag ernstige gevolgen kan hebben, is algemeen gekend. De aanpak ervan blijkt
vaak moeilijk ! Daarom koos de school voor een verantwoorde aanpak als leidraad voor alle
betrokkenen.

Wat is pesten?
Pesten is niet hetzelfde als plagen. Pesten is gedurende een langere periode geestelijk
of lichamelijk geweld aandoen met de bedoeling anderen te kwetsen. Het kan gaan om
slaan, uitsluiten, negeren, roddelen, afpersen, intimideren …
Hoe pakken wij als school pestgedrag aan?
•

Voorkomen is beter dan ingrijpen als het te laat is. Daarom werken we op school
heel bewust aan een preventieve aanpak van pesten. Alle kinderen zijn daarom
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vertrouwd met de werking van de Axenroos. Dit is een ‘referentiekader’ om
sociale vaardigheden en gedragingen te ervaren en er inzicht in te verwerven.
•

Onze school stelde een gedragscode op met regels en afspraken zodat alle
kinderen weten wat van hen verwacht wordt. Dit bevordert positief het
gewenste gedrag.

•

Regelmatig worden de klasthermometers afgenomen. Dit is een peiling naar hoe
elk kind zich voelt in de klas. De noden van de kinderen komen hierin naar voor.
Hieraan worden activiteiten gekoppeld zoals bv. samen met de klas een spel
spelen op de speelplaats om te komen tot samenspel. De initiatieven die genomen
worden, komen van de kinderen in samenspraak met de klastitularis.

•

Pestgedrag moet zo snel mogelijk stoppen zodat kinderen zich terug veilig kunnen
voelen. Daarom is nauwe samenwerking tussen ouders en de school van groot
belang.

•

Luisteren naar het kind en communicatie staan centraal. Samen moeten
duidelijke afpraken worden gemaakt zodat het kind maximaal betrokken wordt.

•

We opteren als school om de pester(s) niet te straffen omdat we geloven dat
pesters zelf ook hulp nodig hebben om hun persoonlijke problemen op te lossen.
Zowel het gepeste kind als de pester moeten zich zo vlug mogelijk terug goed
kunnen voelen en weer ‘in de groep’ thuishoren.

Wat verwachten we van de ouders?
•

Laat je kind zijn verhaal doen, neem het ernstig en minimaliseer het probleem niet.
Slachtoffers hebben behoefte aan erkenning en steun.

•

Vertel je kind dat het nodig is om de school in te lichten om het pesten te laten
stoppen. Stap naar de school als je kind het hiermee eens is zodat vertrouwen niet
geschaad wordt.

•

Neem als ouder zelf geen initiatieven om dit probleem in de school op te lossen.
Wend u tot de directie of de klastitularis.

•

Communicatie is de sleutel voor een goede oplossing om op basis van wederzijds
vertrouwen stappen te zetten naar een duurzame oplossing. Daarom zal er
geluisterd worden naar beide partijen. Alle initiatieven worden besproken met het
gepeste kind. Er zal gezocht worden naar de aanleiding van het pesten, de
motivatie en de oorzaken zodat nieuwe conflicten vermeden kunnen worden.
Open communicatie met de ouders is noodzakelijk.

•

Ouders blijven ook best waakzaam voor de nieuwe vormen van cyberpesten en PCgebruik thuis.

Cyberpesten is in opmars en kan ervoor zorgen dat het kind zich nergens meer veilig voelt.
Daarom is een nauwe samenwerking tussen de ouders en de school van groot belang!
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Milieu op school

MOS betekent Milieuzorg Op School. Als school voer je een eigen milieubeleid.
Het milieubeleid omvat maatregelen en acties waaraan de hele school meewerkt
om de school milieuvriendelijker te maken. Milieuzorg op school maakt kinderen
milieubewuster, biedt educatieve acties met de klas of school aan, maakt de school
milieuvriendelijker en al doende leert men. Het betrekken van de kinderen bij het
MOS-project is van groot belang: meedenken over voorstellen, gevolgen van
keuzes, ondervinden de aanpak van een milieuprobleem, … Ze overleggen, plannen,
nemen beslissingen, helpen bij de uitvoering en nadien samen terugblikken en
evalueren. Door de betrokkenheid van de kinderen, voelt het aan als ‘hun’ project
en zal de kans op blijvende inzet veel groter zijn. De kinderen ontwikkelen zo ook
sociale vaardigheden en leren samenwerken.
Hoe realiseren we milieubeleid in onze school?
• Verkeer : stimuleren om met de fiets of te voet naar school te komen of
gebruik te maken van het openbaar vervoer, fluoactie, werken aan
verkeersveiligheid
• Natuur : bevorderen van meer groen op school: het samen planten en
oogsten, verfraaiing van de tuin, …
• Afvalpreventie :
. gebruik van een boterhammendoos (geen zilverpapier) en drinkbeker te
verkiezen, zodat de hoeveelheid afval beperkt blijft.
. sorteren van afval: GFT, PMD, restafval, papier en karton.
• Energie :
. bij het verlaten van een lokaal steeds de lichten uitdoen. Computers
uitschakelen na gebruik.
. jaarlijkse dikke-truiendag: het lager zetten van de verwarming en het
dragen van een dikke trui bespaart zeer veel energie.

THUIS en op SCHOOL werken we hier SAMEN aan !
SAMEN gaat het nog beter !
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Cultuurbeleid
Hoofddoel is de totale en unieke persoonsontwikkeling van
elk kind !
Binnen ons werken aan de totale ontplooiing van de kinderen besteden we aandacht aan
cultuur ondermeer door de realisaties binnen muzische opvoeding.
De doelen van de deelleerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn ons breed
uitgangspunt bij het beschouwen en creëren binnen het muzisch bezig zijn.
Cultuureducatie is leren, creëren en inspireren!
We willen onze kinderen:
•
•
•
•

in contact brengen met kunst en cultuur.
stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling ( zelfbeeld, sociaal
vaardigheden, …)
hun kennis en vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur vergroten .
leren waarnemen, analyseren en waarderen.

Muzische activiteiten worden niet herleid tot een moment maar komen ook naar voor in
andere leergebieden.
Cultuurgebonden activiteiten zijn steeds geïntegreerd in een breder geheel. Een inleiding
en nabespreking zijn evident. Ze kunnen aanleiding geven tot het experimenteren en
oefenen met dans, drama, musiceren, zingen, beeldend werken, creatief schrijven,
filmen,…kortom een muzische verwerking.
De selectie van het cultuur-educatief aanbod gebeurt op basis van leeftijd, kostprijs en
onderwerp. Aan de kosten van cultuureducatie wordt bijgedragen door de school en de
ouders (maximumfactuur) en af en toe door de ouderraad. Indien mogelijk vragen we
subsidies aan via Dynamo.
De selectie van het cultuur-educatief aanbod gebeurt op basis van leeftijd,
kostprijs en onderwerp. Leerkrachten, directie en kinderen hebben inspraak.
Aan de kosten van cultuureducatie wordt bijgedragen door de school,
de ouderraad en de ouders (-maximumfactuur)
Communicatie omtrent culturele activiteiten gebeurt naar ouders toe steeds
via brieven, mail, foto’s op onze website of tijdens toonmomenten.
Leerkrachten krijgen info tijdens personeelsvergaderingen, via mededelingen
of verslagen van leerlingen/ collega’s, …
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Cultuur binnen onze school
Ook de talenten van leerkrachten en ouders worden aangesproken.
Door enkele keren per schooljaar een klasoverschrijdende crea-namiddag te
organiseren, kunnen kinderen proeven van een zeer gevarieerd aanbod aan muzische
activiteiten doordat leerkrachten en ouders hun kennis binnen een
bepaald gebied overdragen.
Elk schooljaar staat een nieuw thema centraal. Hierrond wordt steeds project-matig
muzisch gewerkt.
Verder worden het ganse jaar door muzische activiteiten gepland en
uitgewerkt.
Via nascholingen kunnen leerkrachten kennis binnen een bepaald muzisch
domein opdoen of vergroten zodat hun expertise toeneemt.
Cultuur buiten onze school
Natuurlijk zoeken we ook boeiende activiteiten buiten de school.
Er worden geregeld uitstappen ondernomen waarbij een museum, tentoonstelling,
theater, concert, film,… wordt bezocht. Zowel in de kleuter- als de lagere school wordt
hiervoor tijd vrijgemaakt.
Er is een fijne samenwerking met de plaatselijke bibliotheek.
Door hun gevarieerd aanbod van materialen en activiteiten worden de
kinderen muzisch geprikkeld.
De door ons gekozen uitstappen bevatten cognitieve en sociaal–emotionele
doelen. We verliezen ook daar de cultuur-educatieve waarde zeker niet uit het oog en
worden er muzische momenten ingelast.
In onze school kiezen we voor een tweejaarlijks aanbod.
Het doel van ons cultuurbeleid is zorgen voor een afwisselend aanbod zodat
elke leerling op het einde van de lagere schoolcarrière in aanraking gekomen
is met heel wat verschillende vormen en aspecten van kunst en cultuur en
deze meedraagt in zijn verdere leven.
Schoolprojecten
Ieder jaar werken we met de hele school meerdere projectweken uit:
. ontmoetingsweek
. MOS
. boeken
. ……..
18

