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KAKELVERS 
NIEUWSBRIEF 11 NOVEMBER 2022 

 
Nieuwe werking speelplaats 
We blikken tevreden terug op de eerste week met onze nieuwe speelplaatswerking in de lagere school. Onze 
kinderen hebben er duidelijk van genoten! De weergoden waren ons deze week redelijk goed gezind, wellicht 
zorgt regenweer voor meer uitdaging. We blijven de werking goed opvolgen en sturen bij waar nodig.  
 
Oudercontacten 
Volgende week starten de oudercontacten in de kleuterschool. We kijken alvast uit naar boeiende gesprekken in 
functie van de opvolging van de kinderen.  
 
Bevraging secundaire scholen 
Vanuit de ouderbevraging aan het einde van vorig schooljaar en in functie van de kwaliteitszorg in onze school 
gingen we de afgelopen periode aan de slag met een bevraging van de secundaire scholen. We stelden o.a. de 
werking met onze groeiwijzer en de overgang naar het secundair onderwijs in vraag. Ondertussen mochten we 
heel wat reacties ontvangen.  
De bevindingen werden de afgelopen dagen besproken met het kernteam en de ouderraad van onze school. In 
samenspraak werd besloten om de resultaten ook te delen met alle ouders. Jullie vinden dit document vandaag 
op Gimme.  
 

We maakten destijds een gewaagde keuze met de opstart met onze groeiwijzer, vanuit een gedragen visie op 
kwaliteitsvol onderwijs. De resultaten van deze bevraging zijn een bevestiging van onze aanpak. 
De komende periode zetten we verder in op de overgang naar het secundair onderwijs. Zo trachten we onze 
aanpak rond ‘leren leren’ te versterken en bekijken we hoe we ouders meer kunnen betrekken bij het advies 
rond studiekeuze.   
 
Ter herinnering! 

Zaterdag 12 november 2022  Deadline bestellingen wafelslag 
Vrijdag 18 november 2022  Deadline bestellingen schoolfoto’s 

 
Uitstappen en activiteiten volgende week 
  Maandag 14 november 2022  Kijkzwemmen (eerste leerjaar) 
       Bibliotheek (tweede leerjaar) 
       Oudercontacten (kleuterschool) 
  Dinsdag 15 november 2022  Zitdag CLB (lagere school) 

Oudercontacten (kleuterschool) 
  Donderdag 17 november 2022  Medisch onderzoek (klas 1a) 

Kijkzwemmen (tweede leerjaar) 
 

 

 
Het Scharrelteam wenst jullie een fijne week toe! 

 

 


