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Het onderwijs is continu in beweging. Althans, dat zou 
toch het geval moeten zijn. Als school willen wij  ook niet 
bij de pakken blijven zitten en werken we  een ambitieus 
plan voor de toekomst uit. Met ons vernieuwde pedago-
gisch project namen we 3 jaar geleden reeds een start. 
Met o.a. het vergroenen van de  school, de weide, de 
nieuwbouwplannen,  de digisprong, enz … willen we al-
vast blijvend stappen zetten naar een moderne en toe-
komst gerichte school, waar het fijn is voor de kinderen 
om te verblijven. Hoe ziet onze school van de toekomst 
er volgens ons uit? In deze ‘extra nieuwsbrief’ willen we 
ons 10-puntenprogramma aan jullie, ouders,  uit de doe-
ken doen (zie binnenin deze nieuwsbrief).  Tevens willen 
we al wat vooruit blikken op het nieuwe schooljaar. 

Cactus en Wolf ! 
Voor een betere wereld… 

groot en klein…   

zullen we aardig zijn... 

Een cactusje voor !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence 

PROFICIAT ! 
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Nog meer artikels... 

Nog meer foto’s... 

Nog meer weetjes 

over onze school op 

: 

www.schoolkruipuit.be   

De 'Internationale Dag van het Kind' (Kinderdag) is een feestdag 

die in verschillende landen op 1 juni wordt gehouden. Deze dag 

is van oudsher bekend als de 'Internationale Dag ter Bescher-

ming van Kinderen' (International Day for Protection of Children). 

In 1954 sprak de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

een aanbeveling uit om een universele kinderdag (Universal Chil-

dren's Day) te houden om hiermee de kinderrechten actueel te 

houden.  

Samen met jullie, de ouders, zijn we verantwoordelijk om deze 

rechten te verzekeren. Als school en 

concreter als opvoeder/leerkracht, maar 

ook als voltallige schoolteam,  worden 

we verwacht om deze rechten te verde-

digen en alles te doen wat in onze mo-

gelijkheden ligt om deze rechten te ver-

uitwendigen.  Aan de basis van ons pe-

dagogisch project liggen precies die 

rechten: Elk kind de kans geven om 

zich volgens zijn aard, origine, religie 

en talent te ontwikkelen tot een vol-



1  Leerkrachten vormen teams en worden coaches 
Leerkrachten worden ingezet volgens hun talenten en vormen een 
drietal evenwaardige teams die samen waken over alle aspecten van 
het leerproces. Dagelijkse overlegmomenten 
(knispermomenten) versterken het coaching 
proces en ondersteunen het werken in team.  
 
2  De 6 klassen worden 3 leer- en leefgroepen 
De leerstof basisonderwijs wordt voortaan ge-
geven in drie leer- en leefgroepen (1ste en 2de 
leerjaar, 3de en 4de leerjaar en 5de en 6de leer-
jaar. De overgang tussen de leertijdsklassen willen we 
‘vereenvoudigen’ en de didactiek tussen de leerjaren dichter bij elkaar 
brengen. Leerkrachten zullen per drie of vier verantwoordelijk zijn voor 
een leerlingengroep om beter in te spelen op de individuele noden van 
elk kind.  
 
3  Digitale communicatie en een sprong in de digitale wereld  
Als school willen we fors investeren in een aangename digitale wereld 
en treven naar een gezond evenwicht in het gebruik van digitale mid-
delen.  Vanaf volgend schooljaar zal nog meer digitaal of online gebeu-
ren: bv. inschrijven, oudercontacten, rapporten, online les voor zieke 
leerlingen, online huistaken, enz…. In een ‘digisprong’ investeren we 
de komende 2 jaar voor ongeveer 23.000 euro  in software voor de 
leerlingen evenals in de digitale omgeving van de school.   

  
4  Meer beweging – meer speelkansen 
Leerlingen hebben baat bij meer beweging. Het effect van 
prestatiebevordering werd wetenschappelijk ondersteund en 
bewezen. De school biedt volgend schooljaar meer  uren be-
wegingsopvoeding aan en zal vooral nadenken over hoe ze 
haar leerlingen meer kan laten bewegen tijdens de les en de 
ontspanningsmomenten. Spel is voor kinderen heel belang-
rijk voor het leerproces.  
 

5  Een klasruimte zonder muren  
Outdoor education is een gezonde mix van buitenactiviteiten, omge-

Pagina 2 EXTRA Nieuwsbrief   

10 punten voor de toekomst ! 



Nieuwsbrief Pagina 3 

6 Een groene school, klimaatvriendelijk en ecolo-
gisch 
Het jongste  decennia  deden we  enorme inspanningen  
om de school en de speelplaats  te ‘vergroenen’.  Het 
verwerven van de speelweide was dan ook de kers op 
de taart. We wilen als school beslist verder stappen in dit 
verhaal en de zorg voor klimaat verder uitdragen.       
 
7  Meertalig onderwijs 
Enkele jaren geleden prees de wereld Belgen om 
hun uitgebreide talenknobbel, maar die voorsprong 
is er niet meer. Enige jaren terug werd er gestart 
met initiatie Frans vanaf de kleuterklas. Dit willen we zeker versterken. 
Kleuters en scholieren die van kinds af aan Frans of Engels horen en 
spreken als vreemde taal, zullen later meer durf tonen om het effectief 
te spreken. 
 
8  Een hedendaags schoolgebouw   
De grens tussen school en thuis vervaagt. Het schoolgebouw wordt 
een soort 'thuis' waar de leerlingen ook na de schooluren 
hun gemeenschapszin kunnen ontwikkelen. De  schoolsite staat straks 
ook na de uren open voor de buurt. Samen met de weide vormt de 
school, straks ook met het nieuwe schoolgebouw, een 
treffen. Het GO! Investeert de komende 3 jaar een be-
drag van 1,6 miljoen euro in een nieuwe schoolgebouw.   
 
9 Kosten begrenzend 
We maken voor onszelf de afspraak om zuinig om te springen met on-
ze middelen en deze efficiënt in te zetten. Iedere actie of activiteit 

wordt tegen het licht gehouden en geëvalueerd naar 
zijn fi   nanciële haalbaarheid en naar ieders mogelijk-
heden. 

 

 10 Inspraak 
 
 

 

Wil je graag je steentje bijdragen aan GO! 
De Kruipuit  van de toekomst? Of heb je zelf 
ideeën om ons tien-punten-beleid te 
versterken?  Neem gerust contact met het 
schoolteam op. 
 



Op de schoolraad werd de wijziging van de schooluren gemotiveerd en positief geadviseerd. 

Door de wijziging kunnen de lesroosters en de verlofstelsels  van de leerkrachten beter inge-

past worden en is het mogelijk de lessen levensbeschouwing beter te organiseren. Daarnaast 

willen we voor de leerlingen meer speel– en leerkansen aanbieden doordat er minder tijd 

verloren wordt. Kinderen kunnen zich ‘s morgens eveneens beter  concentreren. 

voormiddag:  van  8.30 u  tot 12.05 u  met een pauze van 10.10u tot 10.25 u 

Namiddag: van 13.20 u tot 15.00 u  met een pauze van 15.00 u tot 15.15 u 

 Van 8.15 u af en tot 15.30 u is er toezicht   

We willen ons verder inzetten op de organisatie van naschoolse ateliers.   
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Tijdens de PAASPAUZE werd gebruikt gemaakt om alle  klassen van de 

lagere afdeling een opsmukbeurt te geven en de 

wanden te herschilderen. Er werd gekozen voor 

de prikkelarme kleuren wit en groen.  Eric 

zorgde er voor de klus in een vijftal weken af te 

werken.    BEDANKT,  ERIC ! 

Klassen lager kregen nieuw verflaagje ! 

4 nieuwe ‘buitenklassen’ in gebruik  

Onder leiding van Yves Cornelis (de papa van Senne) werden 4 ‘buitenruimtes’ gecreëerd  

waar leerlingen  voortaan gebruik kunnen van maken.  Het oudercomité sponsorde het ma-

teriaal. Bedankt Yves, Bart en Thomas voor het puike werk!     


