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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 26 AUGUSTUS 2020 

 
Jaarthema 

Met veel plezier kondigen we jullie ons nieuwe jaarthema aan… “Maak met taal je eigen verhaal”. 

We nodigen al onze leerlingen uit om de eerste schooldag verkleed naar school te komen. Kies een personage 
uit je favoriete boek, breng een attribuut mee,… We kijken er alvast naar uit!  
 

 
 
Schoolbrochure 
Onze nieuwe schoolbrochure staat ondertussen online. Jullie vinden deze op de voorpagina van onze website. 
Deze brochure omvat heel wat praktische (nieuwe) informatie, een omschrijving van onze pedagogische werking 
en het schoolreglement. We vragen jullie om deze grondig door te nemen.  
 

Via deze weg geven we jullie alvast een korte omschrijving van enkele belangrijke wijzigingen… 
▪ Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot voordien was dat 

6 jaar. Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment 
leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  

▪ In het verleden werkten we in de lagere school met vakleerkrachten voor de ontwikkelvelden 
‘taalontwikkeling’ en ‘ontwikkeling van wiskundig denken’. Het team van de lagere school ziet veel 
kansen in het geven van deze lessen aan de eigen klasgroep. We kiezen er dan ook voor om onze 
organisatie aan te passen. Uiteraard blijven collega’s investeren in de horizontale en verticale 
samenwerking, binnen het leerjaar en met de aangrenzende leerjaren. Ook blijven we inzetten op 
klasdoorbrekend werken.  

▪ Dit schooljaar starten we het traject rond ‘taalontwikkeling’. Dit traject vertrekt vanuit onze 
schooldoorlichting in 2016. Tijdens de startdag met de leerkrachten gingen we alvast intensief aan de 
slag. Ook hebben we enkele leuke gedichtjes gemaakt om onze kinderen warm te maken voor de start 
op school. Benieuwd naar het resultaat? Houd dan zeker onze Facebookpagina in de gaten!   

▪ Ook zetten we dit schooljaar extra in op zelfstandigheid, een belangrijke waarde achter onze schoolvisie. 
In de lagere school zullen we onder andere het huiswerkbeleid op punt zetten. In de maand september 
experimenteren we met verschillende ideeën voor de agenda van onze leerlingen. Elke graad heeft een 
voorstel uitgewerkt waarmee ze aan de slag gaan. Tijdens de studiedag eind september bespreken we 
onze praktijkervaringen en zorgen we voor een opbouw op schoolniveau.  

▪ In het kader van kwaliteitsvol onderwijs zijn we genoodzaakt om een capaciteitsbeperking te hanteren 
voor onze school. We vinden het belangrijk om onze leerlingen te omringen met de nodige zorg en 
aandacht.  Gezien de hoge leerlingenaantallen per klas is het vastleggen van een maximum aantal 
leerlingen geen overbodige luxe. Wees gerust, we blijven ernaar streven om plaats te bieden voor alle 
Minderhoutse kinderen. We zijn van mening dat kinderen in hun eigen dorp naar school moeten kunnen 
gaan. We voorzien daarom voldoende plaatsen, afgestemd op de geboorteaantallen in Minderhout, 
voor kleuters die instappen en passen onze organisatie hierop aan.  
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Draaiboek heropstart  
Onze schoolbrochure vertrekt vanuit een reguliere organisatie. Op het online communicatieplatform Gimme 
vinden jullie ons schooleigen draaiboek met een omschrijving van onze aanpak in de verschillende 
pandemiescenario’s. Mogen we jullie vragen om dit goed door te nemen? Vooral voor het brengen en ophalen 
van onze leerlingen rekenen we op jullie medewerking.  
 
Kijkdag 
Morgen verwelkomen we onze nieuwe kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar op onze kijkdag. Voor de 
kleuterschool is de ingang aan de eigen klas voorzien (zoals omschreven in het draaiboek). In de lagere school 
vragen we om de ingang via de Witherenweg (sportspeelplaats) te gebruiken. We kijken er alvast naar uit! 
 

Natuurlijk zijn we ook onze andere leerlingen niet vergeten! Neem morgenavond zeker een kijkje in het eigen 
klaskanaal op Gimme.  
 
Ondertussen…  
De afgelopen weken werd er hard gewerkt aan het visueel maken van onze schoolvisie. Aan de buitengevel van 
zowel de kleuter- als de lagere school pronken deze tekeningen die verwijzen naar onze pedagogische werking. 
Natuurlijk mocht ook de slagzin van onze school niet ontbreken. In de inkomhal van de lagere school werden de 
waarden achter onze schoolvisie op de muur gebracht. Wat vinden jullie van het resultaat? Dankjewel aan het 
plaatselijk comité voor de financiering van dit project! 
 

                 
 

Pssst… We hebben nog een verrassing! Achter de schermen werd een nieuw schoollied voor onze school 
gemaakt. Benieuwd naar het resultaat? Op 1 september laten we het jullie horen!  
 
 

Het einde van de vakantie komt stilaan in zicht… We zijn helemaal klaar voor de nieuwe start! 
Het Scharrelteam wenst jullie nog enkele fijne vakantiedagen toe! Graag tot dinsdag!  


