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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 9 FEBRUARI 2020 

 
Oudercontacten en groeiwijzers 
Deze week verwelkomen we de ouders van onze leerlingen van de lagere school voor de oudercontacten.  
We kijken er naar uit om constructief in gesprek te gaan in het belang van de opvolging en begeleiding van de 
kinderen. De groeiwijzer vormt een leidraad voor dit gesprek.  
 
Mogelijk is de zorgleerkracht aanwezig tijdens het gesprek. Uiteraard is dit steeds in functie van de verdere 
begeleiding van uw kind. Ook juf Eline zal in elke klas enkele gesprekken meevolgen. Oudercontacten zijn 
namelijk een belangrijke prioriteit in onze school. Op deze manier krijgen we graag een zicht op de aanpak in 
de verschillende klassen.  
De ambulante leerkrachten van de lagere school zijn zowel op maandag- als op dinsdagavond op school. Aarzel 
niet om hen aan te spreken bij vragen en/of opmerkingen. We staan graag voor jullie klaar! 
 
Graag willen we via deze weg de visie achter onze manier van rapporteren nog even herhalen. Op regelmatige 
basis gaan we met ouders in gesprek over hun kind. Dit is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. 
In onze school zijn we afgestapt van het standaard ‘rapport’ en werken we met een brede beeldvorming van 
elk kind: de groeiwijzer.  
We zetten elk kind centraal. We willen kinderen niet vergelijken met elkaar, maar dagen hen uit om te groeien 
binnen hun eigen mogelijkheden. Op die manier trachten we kinderen in hun kracht te zetten en te stimuleren.  
 
De observaties en bevindingen op de groeiwijzer zijn het resultaat van allerlei gegevens die we, over de 
verschillende ontwikkelvelden heen, op de achtergrond verzamelen van ieder kind. Resultaten van toetsen zijn 
een onderdeel van die gegevens. Deze worden voorzien van feedback en worden steeds ter inzage mee naar 
huis gegeven. Daarnaast zijn er nog vele andere gegevens die we aanwenden om kinderen in beeld te brengen: 
observaties, vaardigheden en attitudes,… Hoewel het positieve centraal staat, worden moeilijkheden niet 
geminimaliseerd. Werkpunten komen duidelijk aan bod. 
Tijdens het oudercontact gaan we met ouders in gesprek over de zaken die op dit moment belangrijk zijn om te 
bespreken en blikken we terug op de vorderingen tijdens de afgelopen periode. De nadruk ligt steeds op het 
gesprek. 
 
We kregen ondertussen meermaals applaus vanuit de pedagogische begeleidingsdienst, leerplanschrijvers en 
nascholers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor onze aanpak. Onze groeiwijzer wordt gebruikt als 
voorbeeld om andere scholen te inspireren. We zijn hier uiteraard heel trots op!  
 
Uit een tussentijdse evaluatie van de leerkrachten blijkt dat we als team volledig achter de visie van de 
groeiwijzers en deze manier van werken staan. We beseffen echter ook dat we volop aan het groeien zijn, dat 
we hier nog sterker in kunnen worden… We blijven hierop inzetten en investeren, geven elkaar feedback en 
blikken regelmatig terug. Groeien jullie samen met ons mee?  
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Ouderparticipatie schoolvisie 
De afgelopen periode hebben we binnen onze school geïnvesteerd in onze visie. We zijn op zoek gegaan naar 
de waarden achter onze visie. We zijn heel benieuwd hoe ouders deze waarden herkennen in onze dagelijkse 
werking. We willen jullie dan ook graag uitnodigen om hier even bij stil te staan…  
 

 

Tijdens de oudercontacten zullen er in de hal van de lagere school vijf flappen met onze waarden klaarliggen. 
Alvast bedankt voor jullie inbreng! 
 
Welkom terug, juf Anneleen! 
Juf Anneleen gaat deze week terug van start na een deugddoend bevallingsverlof. We wensen haar een fijne 
start toe!  
 
School-Straten 
Afgelopen week werd de opstart van het project School-Straten in de Witherenweg gemaakt. Op donderdag en 
vrijdag vond er een prikactie plaats op verschillende locaties in onze schoolomgeving. Dankjewel aan de 
medewerkers van Stad Hoogstraten en de leden van onze ouderraad om te komen sensibiliBEREN!  
 
 

           
 
Navormingen en professionalisering 
We blikken tevreden terug op de observatie met Els Menu (Centrum Ervaringsgericht Onderwijs) en de 
studiedag van afgelopen woensdag. Terwijl onze leerlingen genoten hebben van een vrije voormiddag, werd er 
hard gewerkt binnen (en buiten) onze schoolmuren.  
 
Deze week staat er een navorming voor juf Ann en juf Liezelot op de planning. Ze volgen op vrijdag de sessie 
‘Hoe waanzinnig rijk kan een leeromgeving zijn?’. De kleuters van de Dribbelklas worden ondertussen 
opgevangen in hun hotelklasjes. 
 
Uitstappen en activiteiten deze week 
 Maandag 10 februari 2020  Oudercontacten lagere school 
 Dinsdag 11 februari 2020   Speelmoment (eerste kleuterklas) 
      G-sport (vierde leerjaar) 

Zitdag CLB (lagere school) 
Medisch onderzoek (klas 4b) 
Oudercontacten lagere school 

 Donderdag 13 januari 2020  Medisch onderzoek (klas 4c) 
 Vrijdag 14 februari 2020   Kleuterzwemmen (derde kleuterklas) 

Atelier (eerste en tweede leerjaar) 
Bezoek ASO Spijker (zesde leerjaar) 

       
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 


