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L5 workshop bouwstof – Kunst in zicht
Boekenbeurs en brunch
Dag van de jeugdbeweging
Rapport 1
Toonmoment nieuwe instappers van 9 uur tot 10 uur
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Voorleesweek

Schooltoelage
Ouders van kinderen die recht hebben op een schooltoelage kunnen dit online op
https://www.studietoelagen.be/school-en-studietoelagen of hier afdrukken indien je dit op papier wil
aanvragen.
Jullie kunnen hiervoor documenten afhalen indien gewenst.
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In de krant
Ons eerste leerjaar verscheen ook dit jaar weer in de krant!

Rijen kleuters
Om de drukte aan de schoolpoort van de kleuterpoort te verminderen, hebben we een vaste
structuur om met de kleuters naar de poort te gaan.
Eerst komen de rijen van de derde kleuterklassen richting de schoolpoort, daarna de tweede
kleuterklassen, vervolgens de eerste kleuterklassen en als laatste de peutertjes.
Door deze vaste structuur weten de (groot)ouders van de klas die gaat komen dat ze stillaan
dichter bij de poort kunnen gaan staan. Dit maakt het ook duidelijker voor onze kinderen.

Boekenbeurs en brunch: 14 oktober 2018
VROBA staat ook dit jaar paraat om er weer
een geweldige boekenbeurs van te maken.
Ze hebben een ruime keuze boeken
klaarliggen.
Wilt u hen steunen, dan kan u ook steeds
een VROBA Partnerkaart aankopen.

VROBA (Vriendenkring & Oudercomité) en de
kleuterjuffen nodigen u graag uit op zondag 14
oktober voor een overheerlijk

“De Blokkendoos familiebrunch met
breugelbuffet”
U kunt inschrijven tot en met woensdag 10
oktober en dit voor € 14 per volwassene en
€ 10 per kind.
De opbrengst van deze actie gaat naar de
aankoop van een nieuwe wip op de
speelplaats!

De leerkrachten van de lagere school staan
jullie tussen 10.30 uur en 15.30 uur op te
wachten om een heus cluedo spel te spelen
en dit in het thema Sprookjesfiguren.
De kinderen mogen dan ook verkleed naar
school komen.

Graag tot dan!

Zichtbaarheid
Voor de zichtbaarheid in het verkeer is het dragen van een fluo hesje gewenst voor de
periode tussen de herfstvakantie en de paasvakantie.

Registratie bibliotheek

Via de site http://aartselaar.bibliotheek.be/ kan je je registreren via mijn bibliotheek.
Zo kan je opvolgen welke boeken er nog ontleend zijn, kan je de lening verlengen, …

Talenbeleidsplan

Praktijk talenbeleidsplan
Definitie talenbeleid:
Talenbeleid omschrijven we als de structurele en strategische poging van een schoolteam
om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met
het oog op het bevorderen van hun algemene ontwikkeling en het verbeteren van hun
onderwijsresultaten
Algemeen:
Naar de ouders toe wordt gewerkt met vertalingen via google translate, met brieven die
accenten met fluo krijgen, met brieven die vertaald zijn naar een andere taal en er wordt
gebruik gemaakt van andere ouders die als tolk willen fungeren.
Sommige communicatie wordt aan de poort nog eens extra mondeling herhaald.
We willen de leerattitude (motivatie) van alle kinderen ondersteunen en hun interesse en
nieuwsgierigheid in het ontdekken en leren van talen versterken zodat ze actieve
taalgebruikers en wereldburgers worden. In dit kader wordt gekozen voor
talensensibilisering, onder meer het inzetten van de meertaligheid van onze ouders
tijdens projectdagen. We beschouwen de diversiteit aan talen binnen onze school als een
troef, we zien een grote meerwaarde in meertalig onderwijs dat leidt tot duurzaam
leren en aansluit bij de 21ste eeuwse vaardigheden die vereist zijn om te functioneren in
het leven van vandaag.
We willen de taalvaardigheid bij onze kinderen bevorderen zodat hun kansen op
ontplooiing en ontwikkeling vergroten. Vanuit die visie wordt ons woordenschataanbod
versterkt door visualisatie.

We zorgen voor extra aandacht en ondersteunende maatregelen voor onze taalzwakke
leerlingen: zowel leerlingen die van thuis uit een taalachterstand hebben, als leerlingen
met bepaalde taalstoornissen.
Daarom bestaat er ook een nauwe samenwerking tussen de school en externe
therapiediensten.
We zorgen voor een krachtige leeromgeving via een positief en veilig
klasklimaat, betekenisvolle taken en een gerichte ondersteuning. Voor ons
woordenschataanbod wordt in de kleuterschool beroep gedaan op WOK (Woordenschat
Onderwijs Kleuters). De kleuterjuffen ondersteunen de Nederlandse taal met mimiek,
lichaamstaal en visualisatie waar nodig.
Voor Anderstalige Nieuwkomers werken we op school met GO4TY. AN worden zoveel
mogelijk in de klas mee betrokken mits extra taalondersteuning, conform de visie van
onze scholengroep.
Frans wordt onderricht vanaf het vijfde leerjaar a rato van 3 lesuren per week. De focus
ligt voornamelijk op mondeling taalvaardigheid en mondelinge interactie. We werken
laagdrempelig en dankzij de veilige leeromgeving trachten we de spreekdurf bij onze
leerlingen te verhogen.
Er is tevens een samenwerking met de vakleerkracht van GO! Middenschool Den Brandt
voor optimale afstemming.
Output
Uit de zelf opgevraagde of de ons opgestuurde info van oud-leerlingen merken we dat de
overgrote meerderheid van onze leerlingen weinig problemen ervaart in het secundair
onderwijs. Frans ervaren onze oud-leerlingen als moeilijk. Hier gaat het voornamelijk over
het grammaticale en schriftelijke onderricht.
Het volledige talenbeleidsplan kan je terugvinden op onze website.

Doorlichting
Alle scholen in Vlaanderen krijgen geregeld de onderwijsinspectie op bezoek die een
controle komt uitvoeren om de onderwijskwaliteit in Vlaanderen te bewaken. In onze
school is het al geleden van 2015 dat er een dergelijke controle was.
Na de herfstvakantie krijgen wij terug de onderwijsinspectie op bezoek. Zij zullen
klasbezoeken afleggen, schooldocumenten nakijken, zowel op schoolniveau als op
klasniveau, … Na de doorlichtingsperiode zullen zij een verslag opmaken over de werking
Na de doorlichtingsperiode zullen zij een verslag opmaken over de werking van onze
school. Uiteraard zullen we jullie na de herfstvakantie verder informeren over deze
inspectieronde.

Foto’s

Op 19 september 2018 zetten de leerlingen hun sportclub in de kijker. Zo zagen we
verschillende sporten: basketbal, baseball, voetbal, korfbal, dansen, paardrijden, turnen,
acro en nog zo veel meer.
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