De Goede Basis
Anzegem

Nieuwsbrief maart De Verrekijker.
Beste ouders
In deze spannende tijden streven we ernaar om het
schoolgebeuren zo normaal als mogelijk te laten verlopen.
Onze kinderen verdienen dit.
We blijven ook dankbaar voor al jullie inspanningen om samen
met ons zorg te dragen voor elkaar.
Welke zijn de vooruitzichten voor onze school:
dinsdag 9 maart:
Ondersteunend (online) bezoek van de
onderwijsinspectie.
Tijdens onze pedagogische studiedag van
10 maart zoeken we verder hoe we als
school kunnen omgaan met moeilijk gedrag
bij kinderen.

Voor het project ‘Cognitief sterk
lerende kinderen’ (project van Ben
Weyts) waarbij onze school deel mag
uitmaken van de ankerscholen gaan we
als school volgend traject:

-

- Dit project maakt volwaardig
deel uit van onze zorgwerking met Zita
Zorg, waarbij we als school aandacht
willen hebben voor alle kinderen die zorg nodig hebben.
- Voor wat we (al) doen op onze school zoeken we naar de
wetenschappelijke onderbouwing.
Wij zoeken op welke manier we voor alle kinderen in de klas voldoende kunnen
differentiëren.
Welke leerhouding - welke krachten hebben kinderen nodig om uit te groeien tot
goede leerders.
Het budget dat we kregen/krijgen wordt ingezet om het team ten volle mee te nemen
in de vorming, materialen aan te kopen die ons kunnen helpen om te differentiëren,
om onze kennis te verrijken …
Omdat we alle leerkrachten willen meenemen in het traject, wordt de klas soms
overgenomen wordt door een andere leerkracht. De leerkrachten worden over de
afdelingen heen per leerjaar samen gezet onder de deskundige leiding van juf Sofie
Boone om mee te duiken in het project en te focussen op hun klaswerking.
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Alle scholen in Vlaanderen staan voor een digitale sprong en
hebben hiervoor een inspanningsverplichting. Met de Anzegemse
vrije scholen bundelen we de krachten omdat we een
gemeenschappelijke ict-coördinator hebben. We kijken er uiteraard
naar uit welk een budget we hiervoor zullen krijgen van de overheid,
want die digitale sprong heeft voor de scholen een serieuze
financiële impact. Wat staat er op ons digiplan?
- De school ontwikkelde een leerlijn voor onze school van
kleuter tot 6de leerjaar.
- Ons computerpark zal op een ruime manier vernieuwd en
aangepast worden om aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Dit zal een
meerjarenplan worden:
- De wifi-infrastructuur werd al voor beide scholen optimaal uitgebouwd.
- De kleuterklassen zullen in de klas een i-pad ter beschikking krijgen
alsook een zullen ze op een klascomputer kunnen werken om
vaardigheden te oefenen.
- De computerklas wordt vernieuwd.
- Elke leerkracht krijgt een mobiel toestel ter beschikking.
- De kinderen zullen kunnen werken met een digitaal toestel en de 3de
graad zal een toestel individueel ter beschikking krijgen.
Voor de paasvakantie wordt een oudercontact
georganiseerd voor de kinderen van het eerste en
zesde leerjaar.
Tegen de paasvakantie is er ook een tussentijds
rapportje gepland voor de volledige lagere school over
de leef- en leerontwikkeling van je kind.
Heb je hierrond vragen dan kan je uiteraard bij de
leerkracht terecht. Dit tussentijds rapportje heeft ons een beeld waar mogelijks nog
moet bijgestuurd worden in de leerontwikkeling voor dat leerjaar.
De volgende oudercontacten worden als volgt gepland:
- kleuter: naar het einde van mei.
- 1ste tot 5de leerjaar: eind juni. 6de leerjaar voor de ouders die dit nog wensen.
Van harte bedankt voor het vertrouwen. We blijven volhouden ook al missen we die warme
contacten met jullie enorm.
Directie en leerkrachtenteam.
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