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Samen vieren
Weldra vieren heel wat leerlingen uit klas 1 en klas 6 hun communie, H. Vormsel of lentefeest.
We wensen hen en hun familie en vrienden een fijn feestgebeuren toe! Geniet ervan met volle
teugen!

Pedagogische studiedag op woensdag 29 mei 2019
Op woensdag 29 mei is er een pedagogische studiedag gepland. We voorzien op school opvang
tot 16:00. We vragen om in te schrijven bij juf Dorine of op het secretariaat.

Typlessen voor leerlingen van klas 3-4-5
U ontving recent een brief met betrekking tot de typlessen die op onze school worden

georganiseerd. Dit Vlaams Talen- en TypInstituut biedt tweejaarlijks typlessen aan op onze
school. Deze starten in september 2019. Geïnteresseerden kunnen op 28 mei aansluiten bij een
proefles. Gelieve het antwoordstrookje tijdig terug te bezorgen.

Rapport met groeipunten
In onze lagere school kregen de leerlingen vorige week hun rapport mee naar huis. Onze
leerlingen en hun leerkrachten steken veel tijd en energie in deze rapporten. Zo krijgt u steeds
een overzichtje van de toetsen met schriftelijke feedback. In deze tekstjes kan u een kleine
foutenanalyse lezen. Interessant om samen met uw kind door te nemen en te bekijken waaraan
er al dan niet nog wat kan gesleuteld worden.
Er zitten ook twee muzische zelfevaluaties in. We verwijzen hierbij naar de klasblog. Daarop zijn
niet alleen foto’s te bewonderen maar soms vindt u ook een filmpje of een leuk tekstje. De
leerkracht plaatst er op het rapport steeds bij waar u het werkje kan terugvinden.
We hebben dan nog een persoonsgebonden ontwikkelrapport en met regelmaat een evaluatie
van de lessen bewegingsopvoeding. Op het einde van het schooljaar geven we een overzichtje
van de ICT-vaardigheden van uw kind.
Na het bekijken van het rapport is het een meerwaarde om dit even te bespreken met uw kind.
Er een kort woordje over schrijven op het rapport is heel fijn. U krijgt hiervoor wat plaats onder
het ‘woordje van de leerkracht’. Vergeet ook niet elk blad te ondertekenen.
Weldra geven we ook een blaadje mee waarmee u samen met uw kind aan de slag gaat. Het
opzet is dat jullie even samen alle rapportjes doorbladeren en kijken welke werkpuntjes
(lees: groeipunten) er interessant zijn om naar volgend schooljaar toe aan te pakken. Op die
manier willen we stimuleren dat onze leerlingen hun leerproces meer in handen gaan nemen
en gaan nadenken over welke zaken prioriteit krijgen, waarom, hoe enz…
Het opzet is om vanaf de schooljaarstart deze groeipunten er even bij te nemen, eraan te
gaan werken, te reflecteren, bij te sturen en uiteindelijk nieuwe doelen uit te zetten.
Sinds dit schooljaar hanteren we in het vernieuwde leerplanconcept van het
Katholiek Onderwijs Vlaanderen: ZILL. Meer dan ooit tevoren zet dit leerplan in op de
ontwikkeling van het initiatief en verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van het
innerlijk kompas bij de lerenden. Heel concreet willen we door het nadenken over groeipunten
werken aan de volgende doelstellingen:
IVzv5: Op een constructieve manier met feedback omgaan.
Ivoc4: Alleen of met anderen kritisch reflecteren over ervaringen en bevindingen
en daaruit leren.
Ikvk 2: Hoopvol geloven in en vertrouwen op de leef-, leer- en ontwikkelkracht.
IKvk4: Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties ombuigen door te zoeken naar
mogelijkheden om er bevrijdend mee om te gaan.
IVoz3: Noden en uitdagingen detecteren en er mogelijkheden en innovatieve oplossingen voor
bedenken.
TOsn1: Een schriftelijke boodschap verwerken.

Verlofdagen schooljaar 2019-2020
Lokale verlofdagen :

- vrijdag 6 december 2019
- maandag 27 januari 2020
Pedagogische studiedagen :
* maandag 30 september 2019
* dinsdag 1 oktober 2019
* Op deze dagen is opvang voorzien. Graag laten weten aan juf Dorine.

Meld je aan
Voor het eerst werd er digitaal aangemeld in alle Merelbeekse scholen. Hieronder vind je een
greep uit het persbericht dat recent gepubliceerd werd:
Voor het eerst namen ook de 12 basisscholen uit Merelbeke deel. Ouders voor wie zowel scholen
in Gent als scholen in Merelbeke een optie zijn, konden daardoor in één keer hun voorkeuren
aangeven. Alle 125 aangemelde instappertjes uit Merelbeke kregen een plaats toegewezen: 117
kinderen (92%) in de school van eerste voorkeur, 8 (6%) in de school van tweede voorkeur. Vijf
van hen kregen een school in Gent toegewezen. Omgekeerd vonden 13 Gentse instappertjes een
plaats in een Merelbeekse school. Alles samen maakten 62 ouders uit Gent en Merelbeke
gebruik van de mogelijkheid om (ook) scholen uit de buurgemeente in hun voorkeurlijst op te
nemen. Daarnaast werden nog 54 instappers van buiten Gent of Merelbeke aangemeld voor
een Gentse basisschool. 43 van hen kregen in Gent ook een plaats toegewezen. Alles samen
kregen 48 instappertjes van buiten Gent een plaats in een basisschool in Gent.
'Dat Gent en Merelbeke samenwerken voor het aanmelden, levert alleen maar voordelen op.
Zowel voor ouders met voorkeuren voor zowel scholen in Gent, als voor scholen in Merelbeke,
als voor de betrokken scholen. Voorheen hadden sommigen kinderen zowel een ticket voor een
Gentse basisschool, als een inschrijving in een Merelbeekse school. Dat leidde tot extra
carrousels van uit- en inschrijvingen. Met het oog op het comfort voor ouders én scholen hoop ik
dat die samenwerking in de toekomst nog verder uitbreidt naar andere buurgemeenten.'
Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter LOP Gent basisonderwijs
Vanaf 28 mei starten de inschrijvingen voor leerlingen die niet digitaal aangemeld hebben of
geen ‘ticket’ kregen voor onze school. Wie graag een zicht heeft over welke vrije plaatsjes er
nog beschikbaar zijn, verwijzen we graag door naar https://www.merelbeke.be/meldjeaan

Schoolfeest Samen Sterk
Dit schooljaar werken we rond het thema
‘Samen Sterk’. In de volledige basisschool
zetten we vooral doelen uit het sociaalemotionele ontwikkelveld in de focus.
Relationele vaardigheden, omgaan met
gevoelens en behoeften, inlevingsvermogen
en seksueel bewustzijn werden doelgericht in
verschillende arrangementen (activiteiten,
lessen, lesimpulsen) uitgewerkt. Op ons schoolfeest sluiten we ons jaarthema feestelijk af met
een muzische voorstelling van onze projecten.
We starten ons feest met leuke Vlaamse kermisspelletjes, daarop volgt het showmoment en
’s avonds sluiten we af met een heerlijke BBQ. Komen jullie ook?

 Tijdens de Vlaamse kermis begeleiden onze leerkrachten de verschillende spellen. We
vragen aan ouder(s)/verzorger(s)/begeleider(s) van de jongste kinderen (zeker tem. klas
1) hen te begeleiden tijdens hun spellentocht.

Tevredenheidsonderzoek ouder(s)/verzorger(s)/opvoeder(s)
en leerlingen
Na het schoolfeest plannen we opnieuw een bevraging voor ouders/verzorger(s)/opvoeder(s)
en leerlingen in. Deze bevraging zal in verschillende rubrieken onderverdeeld worden. Iedere
rubriek zal een andere kwaliteitsverwachting aftoetsen. Uit dergelijke bevragingen kunnen wij
een rijkdom aan informatie halen waarmee we verder aan de slag kunnen en zullen gaan. Deze
bevraging zal digitaal naar de ouder(s)/opvoeder(s)/verzorger(s) worden doorgestuurd en kan
anoniem worden ingevuld. Hoe meer deelnemers, hoe breder het beeld is dat we krijgen over
onze school(werking).
Naar onze leerlingen toe zorgen we voor een aangepaste bevraging die tijdens de lessen zal
worden afgenomen.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Nieuwe rekeningnummers
We maken reeds een tijdje gebruik van een nieuw rekeningnummer. Alle schoolrekeningen
worden voortaan betaald op het rekeningnummer:

BE 84 8915 3426 1559
De betaling voor de BBQ van het schoolfeest schrijf je over op het rekeningnummer:

BE 13 8915 3420 1339

Kalender mei - juni 2019
Maandag 13 mei 2019 Klas 6: evaluatiebox
Klas 3B: VM: bezoek aan het Liedermeerspark
Dinsdag 14 mei 2019 Klas 6: evaluatiebox
Woensdag 15 mei 2019 Klas 6: scholengordel
Donderdag 16 mei 2019 12:00-13:00: kleuteryoga
16:00: yoga eerste graad
Vrijdag 17 mei 2019 Zwemmen
12:00-13:00: yoga klas 3-5
Zaterdag 18 mei 2019
Zondag 19 mei 2019
Maandag 20 mei 2019
Dinsdag 21 mei 2019
Woensdag 22 mei 2019
Donderdag 23 mei 2019 Klas 5: techniekfestival
Vrijdag 24 mei 2019 Klas 5B: VM: biodivje
Zaterdag 25 mei 2019 SCHOOLFEEST
Zondag 26 mei 2019
Maandag 27 mei 2019 Klas 6: evaluatiebox
Dinsdag 28 mei 2019 Proefles dactylo
Woensdag 29 mei 2019 Pedagogische studiedag VRIJAF ( opvang
voorzien)
Donderdag 30 mei 2019 O.-L.-H.-Hemelvaart (vrijaf)
Vrijdag 31 mei 2019 Brugdag (vrijaf)
Zaterdag 1 juni 2019
Zondag 2 juni 2019
Maandag 3 juni 2019 20:00: Vergadering oudercomité
Dinsdag 4 juni 2019
Woensdag 5 juni 2019 Klas 6: evaluatiebox
Donderdag 6 juni 2019 12:00-13:00: Jos Mosclub
12:00-13:00: kleuteryoga
16:00-17:00: Yoga eerste graad
Vrijdag 7 juni 2019 12:00-13:00: yoga klas 3-5
Zaterdag 8 juni 2019
Zondag 9 juni 2019 Pinksteren
Maandag 10 juni 2019 Pinkstermaandag (vrijaf)
Dinsdag 11 juni 2019 KI: Bezoek aan de Kaaihoeve: Kriebel en
Wiebel
Frietjesdag
Woensdag 12 juni 2019 Klas 5: EHBO
Donderdag 13 juni 2019 Schoolreis voor bovenbouw: Diksmuide
Vrijdag 14 juni 2019 Zwemmen
Zaterdag 15 juni 2019
Zondag 16 juni 2019
Maandag 17 juni 2019
Dinsdag 18 juni 2019

Woensdag 19 juni 2019
Donderdag 20 juni 2019
Vrijdag 21 juni 2019 Klas 3-5: Yoga
Zaterdag 22 juni 2019
Zondag 23 juni 2019
Maandag 24 juni 2019 Klas 2-3: schoolreis naar Boudewijnpark
Dinsdag 25 juni 2019
Woensdag 26 juni 2019
Donderdag 27 juni 2019 14:30: Promotie KIII
19:30: Promotie klas 6
Vrijdag 28 juni 2019 Rapportuitreiking tot 10:00 in de klas, nadien
kunnen leerlingen worden opgehaald. Opvang
tot 16:00 mogelijk. (na inschrijving)
Zaterdag 29 juni 2019 Start zomervakantie
Zondag 30 juni 2019
O.-L.-V.- Visitatie Basisschool - Stas de Richellelaan 19, 9820 Bottelare-Merelbeke
info@visitatiebottelare.be - www.visitatiebottelare.be - tel 09/362.88.33 - GSM 0477/968956

