warm, samen en voluit voor de brede en evenwichtige ontwikkeling van elk kind

Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’

NIEUWSBRIEF / januari 2020

BESTE WENSEN!
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Kalender
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start aanmeldingsperiode broers en zussen / K3 bibliotheek / L4-5-6 huiswerkklas
zwemmen 2 / L1 bibliotheek / L4-5-6 huiswerkklas
infomoment aanmelding en inschrijving broers en zussen 19.30 uur

schoolraad 20.00 uur
zwemmen 3 / L4 project W / L4-5-6 huiswerkklas
pedagogische studiedag
K2, L2 en L6 bibliotheek / zwemmen 1 / L4-5-6 huiswerkklas

K1b bibliotheek
K2 De Borre / zwemmen 2 / L3 bibliotheek / L4-5-6 huiswerkklas
K3 De Borre

K1a De Borre
L4 bezoek Ganspoel / zwemmen 3 / L4 bibliotheek / L4-5-6 huiswerkklas
zingen voor de jarigen / zwemmen 1 / L4-5-6 huiswerkklas
einde herhalings- en proefwerkenperiode

Je krijgt nog een (nieuws)brief mee van de meester of de juf met meer details over de klasactiviteiten.
Vooruitkijken? Raadpleeg onze kalender op www.vrijeschoolbierbeek.be
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Activiteiten in de kijker

K1a + K2 – De Borre – Rasa – Haar
Onze kinderen leren met ‘HAAR’ aandachtig kijken, voelen, verbeelden en vooral
plezier beleven aan de allereerste tentoonstelling op hun maat. Rasa werkt samen
met ervaren begeleiders, die ons wegwijs maken en uitnodigen om mee op
ontdekking te gaan.

K3 – De Borre – Sprookjes enzo – Pietro Chiarenza
Click. De betovering duurt een nacht lang, elke nacht, de hele nacht. Een carrousel van
dansende, springerige lichtjes in een circuspiste waar de tijd bleef stilstaan. Een
schommelende kroonluchter, gewichtloos als een droom, een kandelaar op de toppen
van zijn tenen, een familie schemerlampjes die verstoppertje speelt terwijl een
straatlantaarn naar de zonsondergang glimlacht. Click.

L4 – Bezoek Ganspoel
Op dinsdagvoormiddag 28 januari gaat L4 in het kader
van de lessen sociale opvoeding én het jaarthema
‘Handen vol hoop’, op bezoek naar Ganspoel, een
school voor kinderen waarvan de oogjes en hersenen
anders werken.
Via een doorschuifsysteem in gemengde groepjes,
spelen we samen allerlei spelletjes en voeren
activiteiten uit. Op deze manier leren we elkaars
‘anders zijn’ beter kennen en begrijpen.

Opbrengst ‘kerstmarkt’

Opbrengst ‘kalenderverkoop’

€ 2675
www.vrijeschoolbierbeek.be

€ 725

Aanmelden en inschrijven geboortejaar 2018 en vroeger
Procedure voor aanmelding en inschrijving:
STAP 1: INFORMEER JE:
Controleer de capaciteit van de school op onze website.
Kom langs tijdens één van onze infomomenten:
Infomoment aanmelding en inschrijving broers, zussen en kinderen personeel op donderdag 9 januari
2020 om 19.30 uur
Infomoment aanmelding en inschrijving nieuwe kinderen op donderdag 20 februari 2020 om 19.30 uur
Kom langs op één van onze open-school-momenten:
Kijkdag op woensdag 12 februari tussen 8.45 uur en 11.30 uur
Kijkdag op donderdag 12 maart tussen 13.15 uur en 16.00 uur
STAP 2: AANMELDEN:
Klik hier om uw kind via het centraal aanmeldingsregister aan te melden voor een
plaats in het kleuter- of lager onderwijs.
aanmelding broers, zussen en kinderen personeel - tussen 7 januari (9 uur) en 21 januari 2020 (17 uur)
aanmelding nieuwe kinderen - tussen 2 maart (9 uur) en 31 maart 2020 (17 uur)
STAP 3: WEES GEDULDIG:
De computer wijst nu elke leerling toe aan een school. Een gerechtsdeurwaarder is aanwezig bij de toewijzing en
controleert de procedure.
Per school worden alle aangemelde kinderen gerangschikt volgens 2 criteria: afstand tot de school en
voorkeur voor de school.
Onze school legt, samen met de andere Bierbeekse scholen, het accent op 'de voorkeur van de ouders (70%)'
en 'mensen die dicht bij de school wonen/werken (30%)'.
STAP 4: U ONTVANGT EEN E-MAIL:
In deze e-mail staan de gegevens van de school waar u uw kind kunt inschrijven.
toewijzing broers, zussen en kinderen personeel - uiterlijk 18 februari 2020
toewijzing nieuwe kinderen - uiterlijk 30 april 2020
STAP 5: INSCHRIJVEN:
Maak een afspraak met de school om uw kind in te schrijven. Hij/zij is pas ingeschreven als u de leerlingenfiche heeft
ondertekend.
inschrijving broers, zussen en kinderen personeel - tussen 2 maart en 31 maart 2020
inschrijving nieuwe kinderen - tussen 4 mei en 26 mei 2020
(vrije inschrijvingen - vanaf 29 mei 2020 - Wie zich als eerste meldt op het secretariaat (vanaf 8.00 uur), wordt het
eerst bediend. Indien er plaats is voor de gewenste klas, gebeurt de inschrijving meteen. Zoniet word je op de
wachtlijst geplaatst.)

OUDERS KRIJGEN BINNENKORT EEN INFOBOCHURE VANUIT DE GEMEENTE IN HUN BRIEVENBUS.
Humor is een signaal van hoop. Stefan Van Istendael
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Doorlichting
Begin november kregen wij een inspectieteam over de vloer. Het verslag staat voorlopig nog niet online. Toch willen
we via deze nieuwsbrief alvast uitgebreid verslag uitbrengen.

We kregen van het inspectieteam een duidelijk GUNSTIG ADVIES, ZONDER MEER!
Er zijn 4 soorten adviezen:
•
gunstig, zonder meer
•
gunstig, met de verplichting tegen de volgende doorlichting aan de tekorten te werken.
•
ongunstig, met de verplichting om binnen de twee jaar tekorten weg te werken onder begeleiding van de pedagogische
begeleidingsdienst
•
ongunstig, met de sluiting tot gevolg

Bij elke doorlichting wordt de kwaliteitsontwikkeling, de algemene onderwijspraktijk van de kleuterschool, de
bewoonbaarheid, hygiëne en veiligheid onder de loep genomen. Voor de onderwijsleerpraktijk van de lagere school
focuste de inspecteur op wiskunde en wetenschappen & techniek. Ook de leerlingenbegeleiding werd onderzocht.
Per onderdeel wordt de school ingeschaald:
Beneden de verwachting.
Dit wil zeggen dat er meerdere essentiële elementen zijn die voor verbetering vatbaar zijn.

Benadert de verwachting.
Dit wil zeggen dat we, naast heel wat sterke punten, nog groeikansen hebben om het geheel te optimaliseren.

Volgens de verwachting.
Dit wil zeggen dat we heel wat sterke punten hebben en het geheel nagenoeg optimaal is.

Overstijgt de verwachting.
Dit wil zeggen dat de scholen in Vlaanderen ons voorbeeld zouden moeten volgen.
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Kwaliteitsontwikkeling:
Sterke punten:
•
vernieuwde schoolvisie
•
voelbare schoolvisie
•
afstemming op de schoolcontext
•
afstemming op de leerlingenpopulatie
•
afstemming op de regelgeving
•
gezamenlijke verantwoordelijkheid
•
strategie op langere termijn
•
school in ontwikkeling
•
sterke participatie en dialoog
•
vernieuwende en reflectieve werking
•
transparante communicatie
•
samenwerking met begeleidingsdiensten
•
professionalisering leerkrachten
•
zelfsturing en autonomie van leerkrachten
•
evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs
•
socio-emotionele begeleiding van kinderen

Groeikansen:
•
actualiseren van het evaluatiebeleid
•
actualiseren van het kindrapport
•
beperken van het aantal verandering per schooljaar
•
betrekken van ouders en kinderen in het beleid
•
delen van expertise onder de leerkrachten
•
versterken van afspraken tussen leerkrachten

We kunnen dus wel stellen dat we aardig op weg zijn. Betreft de evaluatie en de rapporten hadden we dit schooljaar
al een traject gepland waarbij we kijken op welke andere manieren we kunnen evalueren en rapporteren. Die zaken
zijn echt wel aan revisie toe. Verder kunnen we concluderen dat het inspectieteam ons veranderingstraject en de
implementatie van het nieuwe leerplan ZILL wel weet te appreciëren, maar dat we hierin nog meer diepgang moeten
vinden. Gaandeweg zullen de verdieping en de afspraken hierrond ook wel volgen. We kijken in de toekomst ook naar
manieren om ouders en kinderen nog meer inspraak te geven.

Leerlingenbegeleiding:
Sterke punten:
•
optimale ontwikkeling van de kinderen
•
in kaart brengen van de ondersteuningsnoden
•
de kracht van de leeromgevingen
•
teamteaching
•
sterke overgangsmomenten
•
horizonverruiming vanuit zelfkennis
•
inzet op keuzebekwaamheid
•
doelgericht actie op klas- en kindniveau
•
anti-pestbeleid
•
verbindende communicatie
•
inzet om emotioneel welzijn van kinderen
•
aandacht voor leermoeilijkheden
•
partnerschap school-ouders-kind
•
tijger- en wibbelklas in de lagere school
•
samenwerking met het CLB
•
maatregelen en afspraken voor zorgkinderen
•
professionaliseringskansen voor leerkrachten
•
meerwaarde van samenwerking

Groeikansen:
•
systematische opvolging van kinderen
•
zorginterventies in de kleuterschool

We investeren zeer veel tijd in de basis- en zorgwerking. Het is ook fijn dat het inspectieteam onze inspanning heeft
opgemerkt en weet te appreciëren. We kijken dit schooljaar nog hoe we onze sterkten en expertise kunnen inzetten
om ook de zorginterventies in de kleuterschool sterker te maken.
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Onderwijsleerpraktijk kleuterschool:
Sterke punten:
•
het aanbod is volledig
•
gericht op maximale ontplooiing van kleuters
•
(inter)actieve werking
•
inbreng van de kleuters
•
hoge betrokkenheid van kleuters
•
warme en positieve omgang
•
stimulerende speelleeromgeving
•
buitenactiviteiten
•
speelhuisjes in de kleuterspeelhoek
•
duidelijke en constructieve feedback
•
motivatie van kleuters
•
observatie en evaluatie van kleuters

Groeikansen:
•
de zorg moet klasintern gebeuren
•
aantal speelhoeken per klas is beperkt
•
ontwikkelingsgerichte feedback

De kleuterwerking is behoorlijk sterk met heel wat lovende commentaren. We moeten ons wel bezinnen over het doel
en de werking van de Kikkerklas. Deze werking van klasexterne zorg aan kleuters is achterhaald. Natuurlijk is het door
de beperkte binnenruimte niet altijd makkelijk om de zorg ‘in’ de klas te organiseren, zeker wanneer ook het aantal
speelhoeken in vraag wordt gesteld. We zien het als een uitdaging om zowel het probleem van de speelleerhoeken als
de klasexterne zorg in één concept aan te pakken. Mogelijks is teamteaching in de kleuterschool een oplossing.
Wordt vervolgd!

Wiskunde in de lagere school:
Sterke punten:
•
het aanbod is volledig
•
bijkomend aanbod zwakke en sterke kinderen
•
actieve werking
•
betekenisvolle taken
•
denkactiverend, probleemoplossend denken
•
stimulering van de kinderen
•
warmte
•
veel zelfgemaakte materialen voor leerlingen
•
gebruik van ICT
•
ontwikkelingsgerichte feedback
•
expliciet vermelden van doelen aan kinderen
•
evaluatievormen
•
foutenanalyses
•
welbevinden van leerlingen
•
hoge leerlingenresultaten

Groeikansen:
•
wisselende kwaliteit van werk- en groeperingsvormen
•
kleine klassen voor het aantal kinderen

De focus ‘wiskunde’ hadden we zelf gekozen en kijk, we hebben voldoende zelfkennis! In december hebben we al heel
wat afspraken gemaakt rond werk- en groeperingsvormen, die ook voor de andere leergebieden hun vruchten zullen
afwerpen.
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Wetenschappen & techniek in de lagere school:
Sterke punten:
• het aanbod is volledig
• betekenisvol en werkelijkheidsnabij
• activerend en interactief
• samenwerking met externe partners
• veel leeruitstappen
• onderzoekend, zelfontdekkend en experimenteel
• samenwerken van kinderen
• integratie ICT
• integratie van sociale vaardigheden
• uitdagende doelen
• motivatie van kinderen
• inzet op socio-emotioneel welzijn
• zelfstandig opzoeken en verwerken
• plaats voor talenten van kinderen
• kindcontacten
• welbevinden van leerlingen

Groeikansen:
• het niveau van de leerstof is soms te hoog
• de evaluatie moet breder, minder reproductief, ook
naar vaardigheden en attitudes.
• meer kansen benutten om kinderen inspraak te
geven in de inhouden van de leerstof

Alweer een onderdeel waar we terecht trots op mogen zijn en waar groeikansen naar boven komen die alvast op ons
to-do-lijstje stonden. Betreft het kennisgerichte en ‘hoge niveau’ van onze wereldoriëntatie gaan we nakijken wat
basiskennis is en wat uitbreidingsleerstof. Mogelijks wordt dit in de toekomst ook zo geëvalueerd.
Door na te kijken waar leerinhouden overlappen doorheen de verschillende leerjaren, komt er mogelijk tijd vrij voor
projecten die meer vanuit de kinderen groeien, waarbij ze zelf leerinhouden mogen bepalen.

Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne:

Sterke punten:
•
systematische maatregelen
•
risico’s of schade worden voorkomen/beperkt
•
planmatige aanpak
•
meer controles dan vereist
•
betrekken van relevante partners
•
waardevolle risicoanalyses

Groeikansen:
•
vergaderfrequentie van het lokaal
onderhandelingscomité
•
te weinig overdekte speelplaats
•
kleine en minder veilige turnzaal

We zetten onze beschikbare middelen op een correcte manier in voor de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van
onze infrastructuur. We zullen dit nauwgezet blijven doen. Wat betreft de overdekte speelplaats hopen we snel meer
ruimte te creëren, wanneer de fietsstalling kan verhuizen naar de stoep. Om het probleem van de turnzaal aan te
pakken, is het wachten op gelden van de Vlaamse overheid waarvoor een dossier werd ingediend in 2008 (!).

PROFICIAT DKB-TEAM!
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Proefwerken 2.0
Zoals jullie weten zijn wij druk in de weer om de evaluaties (toetsen, herhalingen,
zelfevaluaties, …) kritisch te bekijken. Simultaan zullen we ook de rapportering opnieuw
uittekenen.
Een eerste vraag die we ons stellen: Waarom evalueren we?
•

•
•

opdat het kind er beter van zou worden. Wat heeft het kind specifiek geleerd?
Waar moeten we verder op inzetten om zwaktes bij te benen? Waar liggen de
sterke punten van elk kind?
omdat we met ouders willen communiceren over de vorderingen van het kind. Welke vorderingen heeft uw
kind gemaakt? Waar loopt het nog moeilijk?
omdat we ons onderwijs beter willen maken. Was de instructie duidelijk? Wat kan de leerkracht aanpassen
in het lesgebeuren?

Voor de proefwerken (januari en juni) liggen de accenten enigszins anders. Het doel van deze periode is
•

•

herhaling! Elk proefwerk wordt voorafgegaan door een herhalingsperiode. Hier ligt dan ook de nadruk, want
herhaling is belangrijk in het leerproces.
Met het proefwerk willen we nagaan wat er uiteindelijk is blijven hangen.
kinderen te leren om grotere gehelen te verwerken en dit te plannen in de tijd. Dit zijn belangrijke
vaardigheden naar het secundair onderwijs toe, al vindt de permanente evaluatie ook in het secundair
steeds vaker ingang en zullen we ook daar in de toekomst ook meer op inzetten.

Opbouw in de herhalings - & proefwerkenperiode (dit schooljaar = overgangperiode):
herhaling van de
leerstof
januari

juni

rapport

L1

L2

JA
in de klas

JA
in de klas

niet

eindtoets:
alle onderdelen
•
Rekenen
spelling&lezen
•
Taal
thematoets:
•
LO
•
WO
•
MV
andere onderdelen
•
Taal
•
Godsdienst
geen toetsenrooster

L3
JA
in de klas
herhalingstoets:
alle onderdelen
• Rekenen
spelling&taalbeschouwing
• Taal
thematoets:
• LO
• WO
• MV
andere onderdelen
• Taal
• Godsdienst
geen toetsenrooster
herhalingstoets:
alle onderdelen
• Rekenen
spelling&taalbeschouwing
• Taal
thematoets:
• WO
• MV
andere onderdelen
• Taal
• Godsdienst
geen toetsenrooster

eindtoets:
herhalingstoets:
alle onderdelen
alle onderdelen
•
Rekenen
•
Rekenen
spelling&lezen
spelling&taalbeschouwing
•
Taal
•
Taal
thematoets:
thematoets:
•
LO
•
WO
•
WO
•
MV
andere onderdelen
•
MV
•
Taal
andere onderdelen
•
Taal
•
Godsdienst
geen toetsenrooster
•
Godsdienst
geen toetsenrooster
deze toetsen komen op het opvolgingsrapport waarop je ook resultaten vindt voor thematoetsen Lichamelijke
andere onderdelen
opvoeding, Wereldoriëntatie, Muzische vorming en Taal
.
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herhaling van de
leerstof
januari

juni

rapport

L4

L5

L6

JA
in de klas / thuis
herhalingstoets:
alle onderdelen
•
Rekenen
spelling&taalbeschouwing
•
Taal
thematoets:
•
LO
•
WO
•
MV
andere onderdelen
•
Taal
•
Godsdienst
geen toetsenrooster
(wel aankondiging in agenda)
herhalingstoets:
alle onderdelen
•
Taal
alle onderdelen
•
Rekenen
thematoets:
•
LO
•
WO
•
MV
•
Godsdienst
met toetsenrooster
deze toetsen komen op het
opvolgingsrapport waarop je ook
resultaten
vindt
voor
thematoetsen
Lichamelijke
opvoeding,
Wereldoriëntatie,
andere
Muzische vorming en Taal
onderdelen
.

JA
in de klas / thuis
herhalingstoets:
alle onderdelen
•
Rekenen
alle onderdelen, incl Frans
•
Taal
met toetsenrooster

JA
in de klas / thuis
herhalingstoets:
alle onderdelen
•
Rekenen
alle onderdelen, incl Frans
•
Taal
met toetsenrooster

Permanente evaluatie:
•
WO
•
MV
•
Godsdienst

Permanente evaluatie:
•
WO
•
MV
•
Godsdienst

herhalingstoets:
incl Frans
•
taal
alle onderdelen
•
Rekenen
met toetsenrooster

herhalingstoets:
incl Frans
•
taal
alle onderdelen
•
Rekenen
met toetsenrooster

Permanente evaluatie:
Permanente evaluatie:
•
WO
•
WO
•
MV
•
MV
•
Godsdienst
•
Godsdienst
in een proefwerkrapport maken we een overzicht van de gemaakte
herhalingstoetsen én geven we een vorderingsgemiddelde voor de vakken die
permanent worden geëvalueerd. Voor het zesde leerjaar rapporteren we ook
de interdiocesane proeven.

Een thematoets toetst een onderdeel, een stap in het leerproces.
Een eindtoets toetst leerstof die voortdurend werd opbouwt.
Een herhalingstoets toetst verschillende thema’s, gehelen en leerinhouden die in een langere periode aan bod
kwamen.
Permanente evaluatie maakt een gemiddelde van de evaluaties van het begin van het schooljaar tot het moment
van rapportering.
Het opvolgingsrapport is een ‘gewoon’ rapport waarop alle evaluaties staan voor alle vakken. We hebben er 6 op
een schooljaar. Per trimester wordt minstens voor elk domein van muzische vorming gerapporteerd.
Het proefwerkrapport vermeldt enkel de herhalingstoetsen of een vorderingsgemiddelde per vak.
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Aankondiging Kinderfuif 2020
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Hartelijke dank aan onze sponsors!

Algemene Brand Beveiligings Systemen

Staatsbaan 4C1, 3210 Lubbeek
016/ 38 99 09
www.abbs.be

Oude Brusselsestraat 14, 2800 Mechelen
0476/ 89 30 69 - info@datashift.eu
http://datashift.eu

Ruisbroekstraat 31, 3360 Bierbeek
016/28 40 60 - 0478/78 28 61 - info@bestitservice.be
www.BestITService.be

Lossing 23, 2260 Heultje-Westerlo
015/ 22 53 90 - info@belgo-garant.be

TAVERNE FITNESS FEESTZAAL
Bergstraat 10, 3360 Bierbeek
016/ 46 06 07 - 0475/ 53 35 14 info@demiester.com
www.demiester.com

Bevekomsestraat 48, 3360 Bierbeek
0496/80 96 08 - info@ontrackx.com
www.ontrackx.com

Dorpsstraat 17, 3360 Bierbeek
016/ 35 53 48 - info@orbi-pharma.be
www.orbi-pharma.be

Ruisbroekstraat 63, 3360 Bierbeek
0486/ 50 66 01 - info@jipro.be
www.jipro.be

Hoogstraat 4/A, 3360 Bierbeek
0472/ 633 626 - info@jesvastgoed.be
www.jesvastgoed.be

0478/38 78 35 steven@cinegasten.be
www.cinegasten.be
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BENZINESTATION
SERGEANT – WILLEMAERTS
Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek
016/46.08.89 - info@apotheekbierbeek.be
www.apotheekbierbeek.be

Hoogstraat 29, 3306 Bierbeek
016/ 46 29 19

Dorpstraat 27, 3360 Bierbeek
016/ 44 90 92

Schoolstraat 9, 3360 Bierbeek
0473/ 54 13 44 kei.consultingdesk@gmail.com

Wilgenstraat 3, 3360 Bierbeek
0496/ 38 62 04 - info@waterwilg.be
www.waterwilg.be

Hoegaardsesteenweg 91A, 3360 Bierbeek
016/ 89 55 10 - 0478/55 9277 - eric.abts@telenet.be
www.abtseric.be

Tiensesteenweg 333, 3010 Bierbeek
016/35 94 20 - korbeek.lo@ing.be
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CAFE VANDERVELPEN
“BIJ PAULA”
Lovenjoelsestraat 12, 3360 Bierbeek

Hoogstraat 35C, 3360 Bierbeek
016/ 46 24 10 info@dstore.be
www.dstore.be

BOUWWERKEN
LUC SWILLEN
Hoegaardsesteenweg 31A, 3360 Bierbeek–Opvelp
016/ 73 40 63 - 0477/ 66 58 93 - Lucswillen@telenet.be

www.continental.be

LISELORE DE VRIENDT
Uit sympathie

Apotheek De Vriendt
Kerselaarstraat 16, 3320 Meldert
016/ 89 69 79 info@apotheekmeldert.be

Dorpsstraat 14, 3360 Bierbeek
016/ 46 01 65 - info@indemolen.com
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