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1. Pedagogische werking 
 

1 . 1  L E E R G E B I E D E N  E N  D O M E I N E N  

1 Algemeen 

Visietekst : 

Op Scheut willen we dat elk kind … 

zich goed voelt en alle kansen krijgt 

om zich te ontwikkelen tot een actieve denker en een zelfstandige werker 

zodat het een stevige basis krijgt voor de toekomst ! 

 

ELK KIND… 

Omdat … 

elk kind recht heeft op gelijke kansen en maximale ontplooiingsmogelijkheden. Geen discriminatie 

op basis van huidskleur, geloof, geslacht of culturele achtergrond. 

Door … 

 Observatie  

 Communicatie ( individuele gesprekken, leerlingenbevraging,…) 

 Differentiatie ( groepsplannen, individuele aanpak, … ) 

 

GOED VOELT … 

Omdat … 

Kinderen die zich goed voelen meer betrokken zijn bij het klasgebeuren, meer zelfvertrouwen 

hebben waardoor hun leerprestaties verhogen  

Door … 

 Gevoelens van de kinderen toe te laten 

 Positief te stimuleren ( complimentjes, schouderklopjes, beloningssystemen, …) 

 Veilig klasklimaat te creëren ( groepsbinding, … ) 

 Werken aan sociale vaardigheden                                                                                                  

( kringgesprekken, gevoelensdoos, vriendenmaker, conflictoplosser, …) 

 Werken vanuit de leerlingenraad 

 Motiverende taken aanbieden ( functionele taken, groepswerk, verschillende werkvormen, 

thematisch werken, ervaringsgericht leren,… ) 

 

ACTIEVE DENKER… 

Omdat … 

Kinderen moeten leren verbanden te leggen zodat ze later een zelfstandig individu worden om te 

kunnen functioneren in de maatschappij. 

Door … 
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 Gevarieerde werkvormen en opdrachten ( groepswerk, hoekenwerk, … ) 

 Leren leren ( studiemappen, oplossingsstrategieën, stappenplannen, onthoudkaders, …) 

 

 

ZELFSTANDIGE WERKER 

Omdat … 

Kinderen zelfredzaam moeten worden om te groeien tot onafhankelijke individuen zodat ze later 

zelf keuzes kunnen maken. 

Door… 

 Kansen bieden om taken zelfstandig uit te voeren                                           ( 

aangepaste ondersteuning, opzoekwerk, voldoende tijd, …) 

 Aanzetten tot zelfreflectie                                                                                       ( 

onderwijsleergesprekken, reflectieformulieren, evaluatiekoffer MuVo, …) 

 Als leerkracht een ondersteunende rol op te nemen 

 

ZODAT HET EEN STEVIGE BASIS KRIJGT VOOR DE TOEKOMST 

Omdat … 

we hen zoveel mogelijke kennis en vaardigheden willen aanreiken zodat ze als volwassenen 

kunnen functioneren in de maatschappij. 

 

1. Pedagogisch project binnen onze school 
 
In onze school  willen wij kinderen opvoeden tot volwassenen die in de samenleving van morgen 
hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen als mens en die in staat zijn niet alleen hun persoonlijke 
belangen maar ook de collectieve belangen van de gemeenschap te verdedigen.  
 

In onze school heerst er een religieuze verdraagzaamheid ongeacht de godsdienstige, filosofische 

of ideologische visie van ouders, kinderen of leerkrachten. 

Elk kind wordt in de school aanvaard, ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit, geslacht, taal of 

maatschappelijke afkomst. 

In het opvoedings-, vormings- en onderwijsaanbod van onze school gaan wij uit van de zorg die 

wij willen besteden aan deze totale harmonische persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen. 

Hiermee bedoelen wij dat ons onderwijsaanbod zich niet alleen richt tot de aanbreng van parate 

kennis, maar ook aandacht heeft voor de motorische, de emotionele en de sociale ontwikkeling. 

 

Elk kind telt in onze school. Iedereen is uniek, dus iedereen mag een eigen aanpak vereisen. Met 
ons zorgbeleid pogen we om elk kind dat te geven waar het recht op heeft. Ieder kind moet de 
kans krijgen zich volledig te ontwikkelen en daartoe de nodige hulp krijgen.  

  
De rechten van het kind zoals bepaald in de "Verklaring van de Rechten van het Kind" moeten 

worden geëerbiedigd. Het kind krijgt een bijzondere bescherming waardoor wij het in staat stellen 

op een gezonde en normale wijze volwassen te worden, in vrijheid en in waardigheid. 

Het kind wordt opgevoed in een sfeer van liefde, begrip, acceptatie, genegenheid en 

geborgenheid. 

Onze school besteedt veel aandacht aan een goed en nauw contact met de ouders van onze 

kinderen. Een goede en veelvuldige communicatie tussen leerkracht en ouders is noodzakelijk voor 

de individuele begeleiding van elk kind.  

2. Buurt- en leerlingenkenmerken 
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Onze school is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in de gemeente Anderlecht. Onze 

school situeert zich in de wijk Scheut. Vele gezinnen leven er in kansarmoede.  

De meeste van onze leerlingen wonen in de buurt van de school; slechts een klein aantal komt van 

buiten Brussel. De leefwereld van vele leerlingen beperkt zich tot de onmiddellijke omgeving van 

hun huis en hun school. Ze hebben weinig kennis van de wereld rondom hen. 

Binnen onze school zijn er leerlingen met veel verschillende etnische achtergronden, met elk hun 

eigen cultuur en gewoontes. 

Voor de meeste van onze leerlingen is het Nederlands hun 2de of zelfs 3de taal. Vermits het 

Nederlands voor deze kinderen  een schooltaal is, beginnen de meeste leerlingen hun 

schoolcarrière met een taalachterstand, die merkbaar is in alle domeinen. 

De ouders van onze leerlingen zijn over het algemeen laaggeschoold en minder vertrouwd met de 

schoolse vaardigheden. 

De leerkrachten die in onze school werken moeten vertrekken vanuit een positieve erkenning van 

de verscheidenheid.  

Elk kind is uniek en mag een eigen aanpak eisen. Ieder kind moet de kans krijgen zich te 

ontwikkelen en daartoe de nodige hulp krijgen, niet alleen voor schoolse vaardigheden maar ook 

op andere ontwikkelingsdomeinen.  

Taalvaardigheid verdient bijzondere aandacht, door alle leergebieden heen. Alle kansen om de 

taalvaardigheid te verhogen dienen door de leerkrachten benut te worden. 

De leerkrachten besteden aandacht aan een goed contact met de ouders. Een goede en open 

communicatie is noodzakelijk voor een goede opvolging van de leerlingen. 

3. Continuüm van zorg 
 

Alle zorginitiatieven op school kun je op een continuüm van zorg beschrijven. De elementen op het 

continuüm zijn in een bepaalde volgorde geplaatst. Als je het continuüm in leesvolgorde doorloopt, 

wordt de zorg meer gericht en specifiek. 

In dit zorgplan hanteren we de eenvoudige indeling in 4 niveaus: 

 

 Fase 0 – goede preventieve basiszorg: een handelingsgerichte visie op beleid, preventief 
zorgbeleid voor alle leerlingen rekening houdend met de leerlingeninstroom, systematische 
gegevensverzameling (LVS), … 
Goede preventieve basiszorg is de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam! 

 Fase 1 – verhoogde zorg: bijsturen van het leerproces, differentiatie in het onderwijsaanbod 
volgens de (onderwijs)behoefte van de leerling, clustering van leerlingen met gelijkaardige 

(onderwijs)behoeften, verlengde instructie voor leerlingen in subgroepen, … 
De verhoogde zorg wordt aangeboden door de klasleerkracht met mogelijke ondersteuning 

van het gok-zorgteam. De ouders worden geïnformeerd. De verhoogde zorg is onderdeel van 

de reguliere planning en registratie.  

 Fase 2 – uitbreiding van zorg: aangestuurd door een handelingsplan en gebaseerd op een 

verdiept diagnostisch beeld opgebouwd in samenwerking school, CLB, ouders, kind. 
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 Fase 3 – overstap naar een school op maat: andere school met voldoende specifieke 
zorgkracht, school voor buitengewoon onderwijs, … 
4. Handelingsgericht werken 

 

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken die gebaseerd is op de 

uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek. HGW is van toepassing als een leerkracht, 

ouder of kind een zorgmedewerker of zorgteam benadert met een hulpvraag betreffende een 

leerling. 

 

Uitgangspunten HGW: 

 Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
Aan de basis van het werken met onderwijsbehoeften staat het accepteren dat kinderen 

verschillen. De centrale vraag is: wat vraagt het kind aan ons? Welke aanpak heeft het kind 

nodig om het vooropgestelde doel te bereiken. 

 Doelgericht 
       Elke handeling, elke stap moet nodig en nuttig zijn in functie van het afgesproken doel. 

 Transactioneel referentiekader 
       Tussen de persoon en zijn omgeving is voortdurend een wederzijdse beïnvloeding. Daarom                                                                                                   

 spreken we van transactie. Het transactioneel kader van een kind kan men in kaart brengen    

door gesprekken met ouders, het kind zelf, medeleerlingen en eventueel betrokken externen. 

Ook observaties in de klas, op de speelplaats, kunnen interessante info verschaffen. 

 Constructieve samenwerking 
Leerkrachten, ouders, CLB en kind zijn volwaardige partners. Ze participeren elk vanuit hun 

eigen deskundigheid. 

 Positieve kenmerken 
Aandacht schenken aan wat wel werkt, aan datgene dat wel goed gaat, m.a.w. aan het 

positieve, verbetert de samenwerking, verhoogt het gevoel van competentie van de leerling, 

leraar en ouders, motiveert en biedt aangrijpingspunten om te handelen. 

 Systematiek en transparantie 
Nauwkeurigheid en volledigheid in het verzamelen van relevante informatie verhogen de kans 

op een goed advies. Er wordt stapsgewijs gewerkt. 

 De leerkracht maakt een verschil 
 

Wanneer de voorgaande zorgpiste niet meer volstaat, stappen we over naar de fase van de 

verhoogde zorg en wordt het CLB ingeschakeld. Samen met het CLB overloopt de school de 

verschillende fasen van HGW. 

Fase 1 : Intakefase                                                                                                                             

Informatie verzamelen om de strategie te bepalen (Wat gaan we doen ?) 
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Fase 2 : Strategiefase                                                                                                                                      

De strategie bepalen in overleg met het CLB (Hoe gaan we bij deze casus tewerk ?) 

Fase 3 : Onderzoeksfase 

Beantwoorden van de onderzoeksvragen door middel van observatie, toetsing, besprekingen met 

leerkracht, ouders of kind. 

Fase 4 : Indiceringsfase 

Gewenste aanpak of aanbevelingen formuleren aan de hand van de verzamelde informatie. 

Fase 5 : Adviesfase  

De leerkracht en de ouders antwoord geven op hun vragen en de wenselijke aanpak met hen 

bespreken. 

5. Organisatie 
 

Binnen onze school bestaan er verschillende overleggroepen: 

- maandelijks kernteam 

- Overleg ondersteuners-klasleerkracht 

- Zorgoverleg met leerkrachten 

- Zorgoverleg met directie 

- Klassenraad 

- MDO (multidisciplinair overleg) 

- Overleg tussen CLB-medewerker(s) en zorgcoördinator 
 

2  Leergebiedoverschrijdend 

1 ICT  

VISIE ICT 

ICT- integratie is de weg die wij als school kiezen voor het verwerven van ICT-vaardigheden. 

Niet wat de kinderen weten of kennen over de computer is voor ons belangrijk, wel wat ze ermee 
kunnen doen: ICT staat in dienst van de onderwijspraktijk. 

De klemtoon ligt dan ook op zinvolle toepassingen binnen de normale onderwijscontext. Bovendien 
moet het gebruik van ICT als leermiddel een meerwaarde bieden om het beoogde (les)doel te 

bereiken. We denken hier aan: sneller leerresultaat, meer motivatie en succeservaring, betere 
mogelijkheid tot differentiatie, extra kans op het vlak van creativiteit, meer variatie in 
oefenvormen, meer coöperatief leren, enz. 

Wij kiezen er uitdrukkelijk voor om de nodige instrumentele computervaardigheden die de 

leerlingen gaandeweg moeten beheersen, aan te leren op het ogenblik dat de noodzaak zich 
voordoet, hetzij met zoeken en proberen, hetzij met hulp van medeleerlingen of van de leraar. Dat 
is een geleidelijk proces: vaardigheden breiden zich uit, al doende, door de jaren heen.  

 In een eerste fase leren de leerlingen op een speelse manier werken met educatieve aangekochte 

software en educatieve websites.  
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Nadien leren ze op een eenvoudige wijze enkele basisbegrippen en toepassingen op open office 

(tekstverwerking). Ze leren typen, invoegen illustratie, invoegen afbeelding, kopiëren, plakken, 
hoofdletters, … De leerlingen gaan ook even kennismaken met de schoolwebsite (blog) en  
facebook.  

De oudere leerlingen gaan werken met internettoepassingen : de basisbegrippen, email, surfen, 

zoekrobots gebruiken, … Ze leren doelgericht informatie opzoeken die nodig is voor andere 
lessen. 

Door op school op deze wijze te werken bieden wij meteen alle kinderen meer gelijke kansen aan 
op het vlak van ICT-beheersing. Bovendien zal dit bijdragen tot het ontwikkelen van de attitude 

van bereidheid tot levenslang leren. 

Je kan ons volgen op : 

https://gbsscheut.jimdo.com/ 

http://www.facebook.com/pages/GBS-Scheut/333933290061235 

 

ICT-coördinator = Kevin Heyvaert :  kheyvaert@anderlecht.brussels  

ICT-verantwoordelijke op school = juf Inge Cardinaels : inge_cardinaels@hotmail.com 

Op school aanwezig : 

- 1 PC per kleuterklas ( uitgezonderd 0KK ) 

- Minstens 2 PC’s per klas vanaf lagere school 

- 3 digitale borden : 1 in de vergaderzaal , 1 in L6 en 1 in L1 

- 5 fototoestellen  ( met SD cards en filmoptie )         

- 2 mini-tablets  

- 2 vaste PC’s in het lerarenlokaal 

 

2 Leren leren 

VISIE Leren leren 

Via de eindtermen ‘leren leren’ moeten we de kinderen meer zelfstandig nieuwe kennis en 

vaardigheden leren verwerven en  hun problemen leren op te lossen. De kinderen moeten met 

andere woorden betere leerders en probleemoplossers worden en dat in allerlei wisselende 

contexten.  

 

Het is voor de school een stimulans om deze leergebiedoverschrijdende eindtermen in verschillende 

leercontexten, gevarieerde leersituaties en met leerinhouden uit verschillende leergebieden aan te 

leren en te oefenen. 

 

Leren leren is een opdracht van de hele basisschool. Er wordt aan de eindtermen gewerkt vanaf 

de onthaalklas t.e.m. het 6de leerjaar. 

 

De leerlingen moeten losse gegevens kunnen leren (het verwerken en verwerven van losstaande 

feiten, symbolen, …), verschillende soorten informatiebronnen kunnen gebruiken en 

samenhangende informatie kunnen verwerven en verwerken (analyseren, verbande leggen, 

structureren, verwerken, memoriseren en gebruiken).                                                                                                                                                                 

 

http://www.facebook.com/pages/GBS-Scheut/333933290061235
mailto:kheyvaert@anderlecht.brussels
mailto:inge_cardinaels@hotmail.com
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Het is belangrijk dat kinderen problemen op een systematische manier leren oplossen. Dit houdt 

onder meer in dat ze het probleem onderkennen en analyseren, dat ze mogelijke oplossingen 

zoeken en tegen elkaar afwegen, dat ze de gekozen oplossing uitvoeren en dat ze het product en 

het proces controleren.  Hiervoor bieden we de leerlingen stappenplannen aan                                                                                     

 

We leren leerlingen hun activiteiten goed plannen en organiseren, hun planning respecteren,  

nagaan (eventueel onder begeleiding) of het resultaat bereikt wordt en hun leerproces bij te 

sturen. 

 

Houdingen zoals durf, uithouding en inzet zijn belangrijk als men tot goed leren en de daarbij 

horende resultaten wil komen. 

 

We werken aan de leerlijn leren leren : 

ET : De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven 

en te memoriseren. 

0KK 1KK 2KK 3KK 

- liedjes en versjes 
-klassymbolen 
- weerpicto’s 
- praatprent 
- thematafel 
  

- liedjes en versjes 
-klassymbolen 
- weerpicto’s 
- praatprent 
- themaplaten 
- thematafel 
-woordenkikker 
- woordenposter 

- liedjes en versjes 
- symbolen van de klas (VLL) 
- weerpicto’s 
- dagen van de week 
- picto’s weekkalender 
- praatprent 
- thematafel 
- woordenmonster 
- woordenposter 

- liedjes en versjes 
- symbolen van de klas (VLL) 
weerpicto’s 
- dagen van de week 
- maanden van het jaar 
- picto’s weekkalender 
- praatprent 
- thematafel 
- getallen 
- letters 
- woordenmonster 
- woordenposter 

 

1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 

- brainstorm begin thema 
- liedjes en versjes  
- dagen van de week 
- splitsingen tot 10 
- bewerkingen tot 10 
- kwadraatbeelden 
- woordenmonster 
- thematafel 
- ankerwoorden VLL 
- letterlijn 

- brainstorm begin thema 
- liedjes en versjes 
- maal- en deeltafels 
- spelling : ei/au-lied 

- brainstorm begin thema 
- thematafel 
- spelling : ei/au-verhaal 
- verbanden leggen tussen verschillende 
lessen 
- verschillende rekentechnieken 
toepassen 
- memoriseren van de leerstof WO 
- kernwoorden aanduiden. 
 

4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 

 
- brainstorm begin thema 
- verbanden leggen tussen verschillende 
lessen 
- verschillende rekentechnieken 
toepassen 
- kernwoorden aanduiden 

 
- brainstorm begin thema 
- verbanden leggen tussen verschillende 
lessen 
- verschillende rekentechnieken 
toepassen 
- kernwoorden aanduiden 
- leerstof schematiseren (klassikaal) 
- samenvatting maken (klassikaal) 
- toetsen instuderen 
- wiskundige formules memoriseren 
- onthoudwoorden 
- verslag uitbrengen na groepswerk 

 
- terugblikken op vorige activiteit 
- kernwoorden en –gedachte 
aanduiden 
- hoofdzaken van bijzaken 
onderscheiden 
- leerstof schematiseren (klassikaal) 
- Franse woordenschat memoriseren 
- wiskundige formules memoriseren 
- onthoudwoorden 
- verslag uitbrengen na groepswerk 

 

ET : De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun 

niveau zelfstandig gebruiken. 



2016-2017 

 

Pagina 11 van 114 

 

0KK 1KK 2KK 3KK 

- symbolen in de gang/op de 
boekentas 
- foto’s op speelgoedbakken 
 - daglijn 
- weerkalender 
- aanwezigheidskalender 
- verjaardagskalender 
- prenten zelfredzaamheid 
- kalenders 
- foto’s van de hoeken met 
Jules 
- touwen om hoeken te 
openen en te sluiten 

- symbolen in de gang/op de 
boekentas 
- foto’s op speelgoedbakken 
- daglijn 
weerkalender 
- aanwezigheidskalender 
- verjaardagskalender 
- prenten  zelfredzaamheid 
- prenten van de hoeken 
- touwen om de hoeken te 
openen en te sluiten 
- vragen stellen aan de juf 
- takenbord 
- planning weekendkoffer 

- symbolen in de gang/op 
de boekentas 
- prenten  op 
speelgoedbakken 
- daglijn en weekkalender 
- weerkalender 
- aanwezigheidsbord 
- verjaardagskalender 
- hoekenbord met 
hoekpictogrammen 
- vragen stellen aan de juf 
- takenbord 

- daglijn en weekkalender 
- scheurkalender 
- weerkalender en -grafiek 
- aanwezigheidsbord 
- verjaardagskalender 
- hoekenbord met 
hoekpicto’s 
- lettermuur 
- vragen stellen aan de juf 
- takenbord 
- wandplaten : 
schrijfmotoriek, cijfers en 
letters 

 

 

1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 

- weekkalender 
- weerkalender 
- takenbord 
- hoekenbord met pictogrammen  
- wandplaten 
- woorden opzoeken in taalboekje 
- hulp vragen aan de juf 

- weekkalender 
- weerkalender 
- takenbord 
- pictogrammen hoekenwerk + CLIM 
- wandplaten 
- informatieve boeken bij WO-thema 
- hulp vragen aan de juf  

- takenbord 
- wandplaten 
- informatieve boeken 
- internet 
- bronnenbundels 
- hulp vragen aan de juf / 
medeleerlingen 
 

4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 

- takenbord 
- wandplaten  
- informatieve boeken 
- internet 
- atlas 
- woordenboek 
- tabellen en grafieken 
- leertakenschrift 
- hulp vragen  
 

- takenbord 
- wandplaten 
- informatieve boeken 
- internet 
- atlas  
- woordenboek 
- tabellen, grafieken en diagrammen 
- leertakenschrift 
- interview 
-actua : krant, journaal 

- takenbord 
- wandplaten 
- informatieve boeken 
- internet 
- atlas  
- woordenboek 
- tabellen, grafieken en diagrammen 
- leertakenschrift 
- interview 
-actua : krant, journaal 
- gevonden informatie vergelijken 

ET : De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze 

oplossen. 

0KK 1KK 2KK 3KK 

- stappenplannen 
zelfredzaamheid 
- stappenplannen bij 
huishoudelijke activiteiten 
- wiskundige activiteiten 
- experimenteerhoek 
- ontdekdozen 
 

-stappenplannen 
zelfredzaamheid 
- stappenplannen bij 
huishoudelijke activiteiten 
- wiskundige activiteiten 
- experimenteerhoek 
- ontdekdozen 

- stappenplannen bij 
huishoudelijke activiteiten 
- stappenplannen om te 
tekenen 
- wiskundige activiteiten 
- experimenteerbak 
- ontdekdozen 
- bouwplannen 
 

- stappenplannen bij 
huishoudelijke activiteiten 
- stappenplannen bij 
knutselen (beertjes) 
- wiskundige activiteiten 
- bouwplannen 
- experimenteerdozen 

 

1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 

- stappenplannen 
- gebruik van concreet materiaal 
- bouwplannen 
- hoorstrategie 

- stappenplannen 
- algoritmes spelling  

- algoritmes spelling 
- gebruik van de studiemap 
- zelfcorrectie 
 

4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 

- algoritmes spelling 
- gebruik van de studiemap 
- zelfcorrectie 
- verschillende oplossingswijzen bij 
rekenen 
- belangrijke info selecteren 
 

- algoritmes spelling 
- gebruik van de studiemap 
- zelfcorrectie 
- verschillende oplossingswijzen bij 
rekenen 
- belangrijke info selecteren 
- wiskundige formules gebruiken 

- algoritmes spelling 
- gebruik van de studiemap 
- zelfcorrectie 
- verschillende oplossingswijzen bij 
rekenen 
- belangrijke info selecteren 
- wiskundige formules gebruiken 
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ET : De leerlingen kunnen hun taken lessen plannen en organiseren. De leerlingen kunnen hun 

eigen leerproces controleren en bijsturen. 

0KK 1KK 2KK 3KK 

 
- de daglijn 

 
- de daglijn 

 
- terug- of vooruitblikken via 
de kalenders 
- reflectie na een activiteit 
- contractwerk 

 
- terug- of vooruitblikken via 
de kalenders 
- reflectie na een activiteit 
- contractwerk 
- eindevaluatie van een thema 

 

1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 

 
- dagverloop bespreken 
- schoolagenda invullen 

 
- dagverloop bespreken 
- schoolagenda invullen 
- vast tijdstip voor wekelijks dictee 
- opdrachten in brievenbus 
 

 
- schoolagenda invullen 
- vast tijdstip voor wekelijks dictee 
- extra oefenbundels 
- WO-toetsen 1 week vooraf plannen 
- WO-toets samen voorbereiden 
- correctiesleutel gebruiken 
 

4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 

 
- schoolagenda invullen 
- vast tijdstip voor wekelijks dictee 
- correctiesleutel gebruiken 

 
- schoolagenda invullen 
- vast tijdstip voor wekelijks dictee 
- correctiesleutel gebruiken 
- contractwerk 

 
- schoolagenda invullen – vooraf 
inplannen 
- vast tijdstip voor wekelijks dictee 
- correctiesleutel gebruiken 
- toetsenplanning 
 

 

ET : De leerlingen kunnen op hun niveau werken met : nauwkeurigheid, efficiëntie, wil tot 

zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, houding van openheid, kritische zin. 

0KK 1KK 2KK 3KK 

- zelfredzaamheid 
- attitudeplaat van Jules 
- motiveren en belonen 
- complimenten geven 
- succeservaring laten opdoen 
 

- zelfredzaamheid 
- attitudeplaten van Jules 
- motiveren en belonen 
- complimenten geven 
- succeservaring laten opdoen 
 

- Beertje Tom 
- motiveren en belonen 
- complimenten geven 
- succeservaring laten 
opdoen 
- reflecteren op werkjes 

- Beertje Tom 
- klasafspraken 
- Beertjes van Meichenbaum 
- motiveren en belonen 
- complimenten geven 
- succeservaring laten 
opdoen 
- CLIM 
-schrijfhouding en-richting 
- reflecteren op werkjes 

 

1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 

- Beertje Tom 
- klasafspraken 
- Beertjes van Meichenbaum 
- CLIM 
- motiveren en belonen 
- complimenten geven 
- succeservaring laten opdoen 
-schrijfhouding en-richting 
- correct schrijven van schrijfletters 
- boekentas maken 
- orde in de bank 

- klasafspraken 
- motiveren en belonen 
- complimenten geven 
- succeservaring laten opdoen 
- correct schrijven van hoofdletters 
- boekentas maken 
- orde in de bank 
- CLIM 
- opdrachtkaarten hoekenwerk 
 

- klasafspraken 
- motiveren 
- complimenten geven 
- succeservaring laten opdoen 
- schoonschrift 
- orde in de bank 
- zelfstandig oefenen via bingel 
 

4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 

- klasafspraken 
- motiveren  
- complimenten geven 
- succeservaring laten opdoen 
- luisteren naar elkaars mening 
- hypotheses formuleren en 
onderzoeken 

- klasafspraken 
- opdrachtkaarten hoekenwerk 
- motiveren en belonen 
- complimenten geven 
- succeservaring laten opdoen 
- luisteren naar elkaars mening 
- hypotheses formuleren en onderzoeken 

- klasafspraken 
- CLIM 
- motiveren en belonen 
- complimenten geven 
- succeservaring laten opdoen 
- luisteren naar elkaars mening 
- hypotheses formuleren en onderzoeken 
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 - elkaar helpen 
- verantwoordelijkheid voor eigen 
materiaal 

- verantwoordelijkheid voor eigen 
materiaal 
- opkomen voor eigen mening 

 

Afspraken : Inhoud van de studiemappen ( zie 1.3.3. )  

 

Picto’s CLIM: 

 

De beertjes : ( versie onderbouw en bovenbouw ) 
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Hoe zoek ik informatie op ? 

 

 

 

Hoe studeer ik een tekst in ? 



2016-2017 

 

Pagina 16 van 114 

 

 

Conclusies: 

Er wordt reeds heel wat gewerkt aan ‘leren leren’ van onthaalklas tot en met 6de leerjaar. 

In de lagere school moet er nog gewerkt worden aan de verticale samenhang. 

Verbeteringen op korte termijn : 

- Beertjes van Meichenbaum actief inzetten tijdens de lessen  

- Toetsenplanning meegeven in de 3de graad 
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Verbeteringen op langere termijn : 

 Opnemen tijdens studiedag 

 Verticale samenhang uitwerken  

 

2 Sociale vaardigheden 

 PLANNING : schooljaar 2016-2017 : duidelijke afspraken speelplaats , gangen , toiletten , 

.. samen met de leerlingenraad 

Visie SG  

Het doel van dit document is om een gemeenschappelijke pestpreventieplan te onderbouwen voor 

de scholengemeenschap Anderlecht. 

Wie pest mist vaak de juiste sociale vaardigheden die nodig zijn om in onze maatschappij te 

kunnen functioneren . Als scholengemeenschap willen wij onze leerlingen voorbereiden op een 

veder leven in de diverse Brusselse context. Onze leerlingen groeien op in een omgeving met 

verschillende culturele achtergronden, geloofsovertuigingen, nationaliteiten ....  

Wederzijds respect hanteren we als basisprincipe bij het ontwikkelen van Sociale vaardigheden. 

We willen een positief schoolklimaat creëren voor alle betrokkenen binnen de school door 

welbevinden en open communicatie centraal te stellen. Sterk vertrouwen in elkaar schept immers 

een grote verbondenheid met de school. 

In de klassen zorgen we voor een warm en veilig klimaat, waar een sfeer van verbondenheid 

heerst tussen ll - lkr en ll onderling. We voorzien ruimte voor samenwerking waarbij elk kind de 

kans krijgt om het beste van zichzelf te tonen.  

Talenten, sterktes, positief zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind stellen we voorop. 

Door te werken aan SV willen we het kind weerbaar en sociaal competent maken waardoor het 

kan functioneren in onze complexe maatschappij. 

 Deze visie moet nog verder geconcretiseerd worden in de school 

VISIE Sociale vaardigheden 

Een kind wordt niet geboren met een pakket aan sociale vaardigheden. Heel wat sociale 
vaardigheden dienen nog ontwikkeld te worden, zoals het vermogen om je in te leven in een 
ander, de mogelijkheid tot samenspel, het vermogen om ruzies op te lossen, het uiten van 
gevoelens, …  

 
We proberen de kinderen binnen de school sociaal en emotioneel goed te begeleiden door een 
positieve ‘ontwikkelingsgrond’ te creëren, waarbij ons pedagogisch project de basis vormt. Een 
‘positief’ schoolklimaat werkt preventief en zorgt ervoor dat kinderen zich ‘goed’ voelen : een taak 
voor elk van ons ! 
 

We werken aan een positieve binding met de kinderen. Het werken aan deze positieve binding 
zorgt ervoor dat het kind zich aanvaard weet door de leerkracht, waardoor er een persoonlijke 
relatie ontstaat. Omwille van die persoonlijke band zal hij / zij zich inzetten voor de schooltaken 
en het belangrijk vinden om de schoolafspraken na te leven. 
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Werken aan sociale vaardigheden van kinderen dient een ‘constant’ aandachtspunt te zijn binnen 

onze opdracht. Leren respectvol omgaan met elkaar, met materiaal, leren samenwerken, leren 
kritiek aanvaarden, … zijn dingen die kinderen vooral leren door positieve bekrachtiging van  
positief gedrag. Positieve feedback is dus zeker een aandachtspunt. 
 
Coöperatieve werkvormen zorgen er niet alleen voor dat leerlingen ‘echt’ tot leren komen, maar 
het levert hen tevens heel wat sociale vaardigheden op. Samenwerken is een specifieke sociale 

vaardigheid die moet geoefend en geleerd worden.  
In de kleuterklassen krijgen de kinderen heel wat kansen om samen met vriendjes te spelen, te 
knutselen, samen te werken aan een activiteit, … 
In de klassen van de lagere school is er ook heel wat ruimte voorzien voor echt groepswerk. 
 
Er is een werkgroep sociale vaardigheden ( Constance ,Inge , Diane en Peggy )Zij werken samen 

met de leerlingenraad en OCB rond : Talenten en afspraken op school  

Jaarlijks zijn er ook kindercontacten. Deze worden gedaan door de ondersteuners.  

Enkele klassen proberen kringgesprekken uit. De interactie verloopt tussen de leerlingen onderling, 

de leerkracht treedt op als begeleider. De leerlingen kiezen meestal zelf het gespreksonderwerp. 

2-maandelijks zijn er gedragsrapporten. Er worden fictieve medailles uitgedeeld . De gouden 

medaille leerlingen komen op FB . 

Leerlingen werken een conflictoplosser uit. Deze hangen op tegen de ramen van de speelplaats.  
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3 Leergebiedgebonden 

1 Nederlands  

 PLANNING : schooljaar 2016-2017 Vlaamse toets begrijpend lezen  

 PLANNING : schooljaar 2017-2018 taalbeschouwing  

VISIE NEDERLANDS 

Tijdens lessen Nederlands op Scheut willen we dat elk kind 

 zich goed voelt en alle kansen krijgt  

om zich te ontwikkelen tot een actieve denker en een zelfstandige werker  

zodat hij/zij een stevige basis krijgt voor de toekomst. 

 

Op onze school maken de kinderen vaak voor het eerst kennis met de Nederlandse taal. Het 

Nederlands is dus de 2de of 3de taal waarmee ze in aanraking komen.  

De beginsituatie van elk kind is anders en elk kind leert ook anders; daarom is het belangrijk om 

elk kind goed te observeren om te kunnen inspelen op zijn of haar noden. Verlengde instructie en 

differentiatie mogen geen loze begrippen zijn binnen de dagdagelijkse klaswerking. 

We willen dat elk kind zich goed voelt zodat hij/zij meer betrokken is bij het klasgebeuren. Door 

succeservaringen bij motiverende, functionele taken proberen we de betrokkenheid en het 

zelfvertrouwen van de leerlingen te verhogen. Om elk kind maximale ontplooiingskansen te bieden  

creëren we een veilig klasklimaat waarin ieder kind zich goed, beluisterd en gewaardeerd voelt. 

Een positieve omgang tussen leerkracht en leerlingen is daarom van essentieel belang. Leerlingen 

moeten durven spreken, schrijven, … in een sfeer waarin ‘fouten maken’ mag.  

Na een duidelijke instructie gaan kinderen zelfstandig aan het werk. De leerkracht begeleidt hen 

tijdens het proces maar stimuleert hun actief denken en zelfstandigheid. Strategieën en 

hulpmiddelen worden aangeboden ter ondersteuning. Kinderen krijgen de kans te leren van elkaar 

door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Er wordt ook met de kinderen gereflecteerd, 

zowel over het proces als over het product. Hierdoor hopen we de kinderen aan te zetten hun 

eigen leerproces mee in handen te nemen. 

We willen kinderen zo veel mogelijk kennis en vaardigheden aanreiken om hen een stevige basis 

voor de toekomst te bieden. De kinderen moeten over voldoende communicatieve vaardigheden 

beschikken om in de maatschappij te kunnen functioneren.  

 

 

 

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen 

Heel de dag wordt er gebruik gemaakt van taal. In de klas praten kinderen met elkaar (kletsen, 

uitleg, vragen), de leerkracht praat met de kinderen (uitleg, instructie, vertellen, voorlezen) en de 

kinderen praten me de leerkracht (vragen, uitleg). Taalgroeimiddelen zijn middelen die je in de 

klas in kunt zetten om het taalniveau van de kinderen te verhogen. De taalgroeimiddelen zijn altijd 

op elk moment van de dag te gebruiken. In dit artikel worden de drie taalgroeimiddelen 

besproken. 
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De drie taalgroeimiddelen 

• Taalaanbod 

• Taalruimte 

• Feedback 

 

Taalaanbod 

Taalaanbod geeft kinderen taal die zij op dat moment nodig hebben voor hun ontwikkeling. 

Voor een goed taalaanbod zijn de drie B's belangrijk: 

•Betrokkenheid - Het onderwerp moet boeiend zijn voor de kinderen, het moet aansluiten bij de 

belevingswereld van de kinderen. 

•Begrijpelijkheid - Kinderen moeten snappen (begrijpen) waar het over gaat, maak het niet té 

moeilijk! 

•Boven niveau - Het is belangrijk kinderen een stukje verder te laten komen op taalgebied, 

waardoor je als leerkracht dus moet aansluiten bij de naaste ontwikkeling van het kind (stapje 

hoger). Het kind moet de taal begrijpen, maar daarnaast is het belangrijk dat het kind er wat 

nieuws bijleert. 

 

Taalruimte 

Het is belangrijk dat de kinderen ook de kans krijgen om de taal te gebruiken. Voor een goede 

taalruimte zijn er twee ruimtes belangrijk: 

•Beurtruimte - De kinderen moeten de ruimte krijgen om aan het woord te komen en te blijven. 

•Onderwerpsruimte - Het is belangrijk dat de leerkracht samen met de kinderen het onderwerp 

diepgang geeft, inhoudelijk sterker maakt. 

 

Feedback 

Geef als leerkracht de kinderen feedback op wat zij doen. 

Het is belangrijk dat je als leerkracht niet alleen luistert naar wat de kinderen vertellen, maar ook 

op welke manier ze dit doen. Op deze manier kun je goede feedback aan de kinderen geven. 

Tijdens de gesprekken geef je verbeterpunten aan, zodat het kind deze punten meteen kan 

toepassen. Naast het verbeteren is ook het helpen verhelderen een belangrijke vorm van 

feedback. Hierdoor leren de kinderen zichzelf beter verwoorden. Naast het verbeteren en helpen 

verhelderen is positief bevestigen essentieel. 
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LEZEN 

Leesstrategieën : 

Fase 1:  

Voor het lezen. 

 
Leesdoel bepalen : Weten wat je met de tekst gaat doen. 
 

- Waarom ga ik dit lezen ? 

- Wat ga ik na het lezen met de tekst doen ? 

- Wat is het doel van deze tekst? 

- Waarom schrijft iemand deze tekst? 

 
 
 

 
 
 
De tekst verkennen : uiterlijke kenmerken, tekstgenre, voorkennis 

 

- Wat voor soort tekst is het? ( * zie tekstsoorten * ) 

- Waar gaat de tekst over? 

- Wat vertellen de titel, de tussentitels, de illustraties mij ? 

- Wat weet ik al over dit onderwerp ? 

- Waar vind ik dit soort teksten? 

- Wat verwacht ik van de tekst? 

- Wat zou ik nog graag over dit onderwerp weten? 

- Wat zal er gebeuren? 

 
 
*Tekstsoorten:  
 

- Fictie (verhalen, sprookjes, fantasieverhalen, leesboeken,…) 

 

- Non fictie: 

 
o Instructie (handleiding, recept, stappenplan,…) 

o Wervende teksten (reclame, uitnodiging, …) 
o Nieuws (krantenartikels, nieuwswebsites, …) 
o School- en studieteksten (informatieve teksten) 
o Schema’s, tabellen en gegevensbestanden. (vb in WO , wiskunde, …) 
o  

 Deze worden ook opgehangen vanaf L3 
 

Fase 2: 
Tijdens het lezen. (toepassen van leesstrategieën) 

 

1.Beeldtaal begrijpen 
 
Ik kijk naar de illustraties (foto’s, tekeningen, grafieken, schema’s , tabellen) 

Ik bepaal het 

leesdoel. 

Ik verken de tekst. 
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- Wat zie je op de foto? 

- Wat vertelt de grafiek jou? 

- Welke informatie kan je afleiden uit de tabel? 

- … 

 
2. Woorden en uitdrukkingen begrijpen. 
Wat kan je doen als je een woord/uitdrukking niet begrijpt? 

- Teruglezen  

- Verderlezen 

- Woord analyseren 

- Langzamer lezen 

- Hardop lezen 

- In je studiemap kijken 

- Hulp vragen aan de medeleerling of leerkracht 

- Opzoeken in het woordenboek 

 
 
3. Tekstverbanden leggen 
 

- Welke personages komen voor in het verhaal? 

- Wat moet ik onthouden? 

- Hoe kan ik dit stuk in het kort samenvatten? 

- Wat is de bedoeling van de schrijver?  

 

 
Controleren van het leesdoel :  
 

- Heb ik de tekst begrepen? 

- Heb ik mijn leesdoel bereikt? 

 

Reflecteren 
 

- Wat heb je gedaan voor, tijdens en na het lezen? 

- Wat was moeilijk, wat was gemakkelijk?  

- Wat ga ik volgende keer anders doen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3:  

Na het lezen. 

Ik lees de tekst. 

Ik controleer en 

reflecteer. 
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Er werd een leeskaart opgesteld voor 1ste graad en voor de 2de en 3de graad: 

1ste graad : 

 

2de en 3de graad : 
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We werken met Ralfi-lezen . 

SCHRIJVEN 

Kleuters werken met tekeningen en bijpassende schrijfpatronen: 
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In het lager werkt verder met de schrijfhuisjes : 

 

 

Juiste schrijfwijze kleine en hoofdletters : 
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Afspraken Spelling :  

Ondersteunen : 

- Voor het dictee verwoordt de leerkracht waar de focus op ligt en herhaalt de ‘weg’. 

Dit wordt in de handleiding van Totemtaal beschreven. 

Bij creatief schrijven wordt er 1 moeilijkheid uitgelicht en herhaald (vb. hoofdletters 

plaatsen) 

- Tijdens het dictee loopt de leerkracht rond en speelt in op de noden van de leerlingen. 

Kinderen worden individueel aangesproken of er wordt klassikaal iets herhaald. 

- Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden verzameld in een kleiner 

groepje. Zij maken het dictee o.l.v. de ondersteuner, die tijdens het dictee constant 

feedback geeft. 

Verbeteren : 

Door de leerkracht : 

- We maken tijdens de verbetering van het dictee een onderscheid tussen de soorten 

fouten : 

 Fouten die lln. niet meer mogen maken worden met rode balpen onderlijnd 

(hele woord). Voor zwakkere spellers wordt alleen de fout onderlijnd. Voor 

goede spellers wordt er een streepje gezet voor de regel waarin er een fout 

staat. 

 Fouten die lln. wel nog mogen maken worden eveneens met rode balpen 

onderlijnd, maar de juiste schrijfwijze wordt er boven genoteerd. 

 Fouten tegen leestekens of hoofdletters worden omcirkeld. 

- Bij creatieve schrijfopdrachten worden er 2 schrijfrondes voorzien : eerste versie in het 

klad, de 2de versie in het net of in het werkboek. Bij de kladversie laten de lln. telkens 

1 lijn tussen, zodat de leerkracht makkelijker kan verbeteren. Dezelfde manier van 

verbeteren als bij de dictees wordt gehanteerd, maar dan met groene balpen op de 
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kladversie. De definitieve versie in het werkboek wordt verbeterd met rood. Wanneer 

het om een brainstorm gaat, hoeft het niet verbeterd te worden. 

- Als algemene beoordeling gaan we TIP TOP gebruiken, maar niet bij elke schrijfles. 

We noteren een tip en een top bij 1 dictee per thema (zelf te kiezen) en bij elke 

creatieve schrijfopdracht. Praten met kinderen over hun prestaties is zeer belangrijk in 

functie van hun zelfregulerend leren. 

 

Door de leerlingen : 

- Na het dictee kijken de leerlingen zelf hun tekst na en onderlijnen de woorden waar ze 

aan twijfelen met potlood. 

- Optie 1 : De leerkracht verbetert zelf het dictee – de feedbackles wordt op een later 

tijdstip ingepland -> de lln. verbeteren hun fouten door de foute woorden onderaan 

op de lijntjes 1x correct te schrijven. Achteraf selecteren de lln. hun moeilijke woorden 

en noteren deze achteraan in hun persoonlijke spellingslijst. 

- Optie 2 : De feedbackles volgt meteen op het dictee – de lkr. heeft het dictee nog niet 

verbeterd -> de lln. onderlijnen de fouten met groene balpen, schrijven het woord 1x 

correct op de lijntjes onderaan het dictee. Achteraf selecteren de lln. hun moeilijke 

woorden en noteren deze achteraan in hun persoonlijke spellingslijst. 

De leerkracht kijkt het dictee achteraf ook zelf na ! 

- L1 : Na elk dictee schrijft de juf de letters, woorden en zinnen op het bord en 

verwoordt de moeilijkheden (= leermoment). De lln. kijken hun dictee zelf na, 

onderlijnen de woorden die fout zijn met groene balpen en noteren de juiste 

schrijfwijze naast het woord. 

- Wanneer een persoonsvorm verkeerd geschreven is, noteren de lln. ook het onderwerp 

bij de verbetering. 

- Leerlingen die veel fouten hebben geschreven krijgen een correctiesleutel om hun 

dictee te verbeteren ! 

 

Feedbackles : 

- Tijdens de feedbackles komen de 3 kolommen aan het bord : hoorwoord – regelwoord 

– onthoudwoord. 

- Niet alle woorden uit het dictee moeten aan het bord komen. Lkr. kan zelf een selectie 

maken of 1 moeilijkheid in de kijker plaatsen. 

 

Pictogrammen : 
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Klaswanden spelling 

 

De picto’s van hoor-, regel- en onthoudweg worden in alle klassen opgehangen (zonder 

hoofdletter) ! 

1ste leerjaar 

Hoorweg : 

 Algoritme hoorwoorden : ik luister-  ik onthoud en zeg na – ik schrijf – ik kijk na (A2) 

 

2de leerjaar 

Hoorweg : 

 Algoritme hoorwoorden : ik luister-  ik onthoud en zeg na – ik schrijf – ik kijk na (A3) 

 aai, ooi, oei, eeuw, ieuw, sch, cht, ng, nk (A3) 

Regelweg : 

 a, o, u op het einde van een woord (A2) 

 g of ch (A2) 

 verlengingregel (korte vorm) (A2) 

Onthoudweg : 

 ei of ij + woorden uit dictees (A3) 

 au of ou + woorden uit dictees (A3) 

 

3de leerjaar 

Hoorweg : 

 Algoritme hoorwoorden : ik luister-  ik onthoud en zeg na – ik schrijf – ik kijk na (A3) 

 aai, ooi, oei, eeuw, ieuw, sch, cht, ng, nk, …. (A3) 

Regelweg : 

 a, o, u op het einde van een woord (A3) 

 g of ch (A3) 

 verlengingregel (korte vorm) (A3) 

 de hoofdletter (A2) 

 verenkelen en verdubbelen (A2 of poster) 

Onthoudweg : 

 ei of ij + woorden uit dictees (A3) 

 au of ou + woorden uit dictees (A3) 

 

4de leerjaar 

Hoorweg : 

 aai, ooi, oei, eeuw, ieuw, sch, cht, ng, nk, …. (A3) 

Regelweg : 

 de hoofdletter (A3) 

 verenkelen en verdubbelen (A2 of poster) 

 de tegenwoordige tijd (A2 of poster) 

Onthoudweg : 

 ei of ij + woorden uit dictees (A4) 

 au of ou + woorden uit dictees (A4) 

 

5de leerjaar 

Hoorweg : 
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 aai, ooi, oei, eeuw, ieuw, sch, cht, ng, nk, …. (A3) 

Regelweg : 

 verenkelen en verdubbelen (A2) 

 de tegenwoordige tijd (A2) 

 de verleden tijd (A2 of poster) 

Onthoudweg : 

 woordkaartjes met kapstokwoorden van spellingmoeilijkheden (cent, bureau, politie, 

…)  

 

6de leerjaar 

Hoorweg : 

 aai, ooi, oei, eeuw, ieuw, sch, cht, ng, nk, …. (A3) 

Regelweg : 

 verenkelen en verdubbelen (A2) 

 de tegenwoordige tijd (A2) 

 de verleden tijd (A2) 

Onthoudweg : 

 woordkaartjes met kapstokwoorden van spellingmoeilijkheden (cent, bureau, politie,  

 

TAALBESCHOUWING 

Woordenschat : 

Kleuters 

Tijdens een thema is de woordenschat duidelijk zichtbaar voor de kleuters door middel van foto’s 

en prenten. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



2016-2017 

 

Pagina 30 van 114 

 

Afspraken woordenschat in de lagere school : 

 

Woordenschat wordt aangebracht via de principes van de viertakt : 

- Voorbewerken : doelwoorden worden geselecteerd (leidraad = woordenlijst TT of VLL) 

- Semantiseren : woorden uitleggen via de 3-uitjes (uitleggen, uitbeelden, uitbreiden) 

- Consolideren : woorden worden regelmatig ingeoefend om ze zo te verankeren (min. 

2x/week – min. 3 routines) 

- Evalueren : nagaan of de woorden gekend zijn via observatie of toetsing. 

 

De doelwoorden worden in de klas opgehangen (rechter zijbord). Elke woordsoort heeft zijn 

specifieke kleur : 

o zelfstandige naamwoorden met lidwoord : geel (lidwoord cursief gedrukt) 

o bijvoeglijke naamwoorden : blauw 

o werkwoorden : groen 

o andere : rood 

Na afloop van een thema worden de woorden verzameld in een ‘doos’ en regelmatig herhaalt 

tijdens de consolideringspelletjes. 

Na elk thema volgt er ook een toets (vanaf L2) om de woordenschat te evalueren (actief en 

passief) 

 

Afspraken m.b.t. woordenschattoetsen 

1ste leerjaar 

- Prent met woord verbinden 

- Prent mondeling benoemen 

2de leerjaar 

- Prent met woord verbinden 

- Husselwoorden  

- Invuloefening 

3de leerjaar 

- Prent met woord verbinden 

- Woord met verklaring verbinden (meer woorden dan verklaringen) 

- Invuldictee (meer woorden dan nodig) 

- 1 zin maken met een opgegeven woord 

4de leerjaar 

- Woord met verklaring verbinden (meer woorden dan verklaringen) 

- Invuldictee (meer woorden dan nodig) 

- 2 zinnen maken met opgegeven woorden 

5de leerjaar 

- Verklaring noteren bij woorden 

- Invuloefening (meer woorden dan nodig) 

- Zinnen maken met opgegeven woorden 

6de leerjaar 

- Verklaring noteren bij woorden 

- Zinnen maken met opgegeven woorden 
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Begrippenlijst taalbeschouwing: 
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LUISTEREN EN SPREKEN 

Bij elke activiteit wordt aangegeven aan welke eindtermen er gewerkt wordt. Enkele van de 

eindtermen spreken en gesprekken kunnen ook op andere momenten aan bod komen, bijvoorbeeld 

tijdens de vele inleidende en afrondende besprekingen, tijdens spontane interactie in kleine 

groepen, tussen de leerkracht en een leerling, met de hele klas.  

Bijvoorbeeld: 
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 De leerlingen zullen tijdens de activiteiten van TotemTaal (en ook daarbuiten) geregeld vragen 

stellen en beantwoorden (eindtermen 2.2, 2.5 en 2.7). Dit is meestal niet opgelicht in de 

doelstellingen. 

 De eindtermen 2.3 en 2.6 (verslag uitbrengen) zullen vaak gerealiseerd worden in afrondende 

besprekingen waarin de leerlingen verslag uitbrengen over wat ze gedaan hebben tijdens de 

activiteit. 

Voor deze twee eindtermen geldt dat ze in TotemTaal als complementair beschouwd worden. 

Eindterm 2.3 geldt strikt genomen voor het verslag aan de leerkracht, 2.6 voor een verslag 

voor leeftijdgenoten. In TotemTaal spreken de leerlingen meestal voor leerkracht én 

medeleerlingen en laten we hen ook bij voorkeur spreken over iets wat ze ‘beleefd’ hebben. 

Vandaar dat men er bij elke vermelding van eindterm 2.6 mag van uitgaan dat dit ook 

eindterm 2.3 omvat. 

Kortom, via TotemTaal wordt meer aan spreekvaardigheid gewerkt dan zichtbaar is in de 

doelstellingen bij de activiteiten. 

Er is veel aandacht aan de spreekkansen die leerlingen krijgen. Dit kan zijn bij de instructie van de 

les maar ook tijdens de les en bij de evaluatie. Er wordt telkens verwacht dat leerlingen 

antwoorden met een volledige zin.  

Bij Totemtaal hoort ook een audio-CD met teksten voor de luisteroefeningen. 

Er wordt een evaluatieblad ingevuld na de spreektoets.  
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2 Wiskunde 

VISIE WISKUNDE 

 PLANNING : Hier wordt aan gewerkt in schooljaren 2017-2018 / 2018-2019 

In de kleuterschool creëren wij een constante spelatmosfeer waarin de kleuters kansen 
krijgen zelf te exploreren, te experimenteren, waarbij ze met allerhande materialen spelen.                               

De wiskundige initiatie zit vervat in speelleeractiviteiten, waar veel wordt gehandeld, vergeleken, 

gemanipuleerd maar waar terzelfdertijd de gelegenheid gecreëerd wordt om te verwoorden.                                                                                                                                                        

Op deze wijze krijgen de noodzakelijke begrippen om het latere meer systematisch  wiskunde- 

onderwijs vlot te laten verlopen, inhoud. 

We streven ernaar de kleuters gedurende hun kleuterschoolperiode zoveel mogelijk wiskundige 

begrippen te laten verwerven.                                                                                                                                                              

Er wordt ook op een planmatige en herkenbare wijze aandacht geschonken aan ontluikende 

gecijferdheid. De kleuters leren zo wegen, meten, zich ruimtelijk oriënteren, cijfers en hoeveelheden 

herkennen, … 

Ook de LO- leerkracht heeft hierin een belangrijke taak. 

In de lagere school werken we met de methode ‘ Nieuw pluspunt ‘. Deze vertrekt vanuit het CSA- 

model ( concreet, schematisch, abstract ) 

Deze methode vertrekt vanuit betekenisvolle en realistische situaties. Dit is voor de kinderen 

uitdagend en motiverend. Werkelijkheidsnabije situaties bieden spontane en natuurlijke kansen 

voor begripsvorming. Betekenisvol rekenen verhoogt de betrokkenheid en nodigt de kinderen uit 

tot interactie. 
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Kinderen moeten de gelegenheid krijgen om ideeën uit te wisselen, om oplossingswegen voor te 

stellen, te vergelijken en te bespreken. Dat brengt mee dat bij sommige leerprocessen de 

leerkracht sturend optreedt, bij andere eerder ondersteunend. Nog andere leerprocessen kunnen 

autonoom, zonder sturing of begeleiding van de leerkracht, verlopen. 

Flexibele rekenstrategieën en doelmatige standaardprocedures komen aan bod. Kinderen hebben 

nood aan standaardprocedures en structuren om zich veilig te voelen in probleemsituaties zoals 

die zich in de realiteit aandienen, maar sterke leerlingen moeten ook gestimuleerd worden om 

creatief op zoek te gaan naar meer flexibele oplossingswijzen.  

Automatiseren en memoriseren in de onderbouw staan ten dienste van het creëren van kansen tot 

flexibel rekenen in de bovenbouw. 

Bij evaluatie van de leerlingen wordt er niet alleen rekening gehouden met de scores van de 

toetsen, maar wordt er veel belang gehecht aan de observatie van de leerlingen. Niet alleen het 

product, maar ook het proces wordt geëvalueerd. 

Voor een goede remediëring op de toets is een foutenanalyse onontbeerlijk. Door middel van 

groepsplannen wordt de remediëring in kaart gebracht en transparant gemaakt voor alle 

personen die met het kind werken. Geschikt oefenmateriaal (zowel voor remediëring als voor 

verdieping) vindt men in de Plusmap, maar wordt ook aangevuld met ander materiaal naargelang 

de noden van het kind 

 
Een duidelijke structuur 
  
Planning 

Nieuwe Pluspunt is opgedeeld in 12 verschillende blokken* of onderdelen. Elk blok is verdeeld in 
13 lessen die gebaseerd zijn op het BHV model (basis – herhaling – verdieping). Na 10 
basislessen (B), wordt er een herhalingsles (H), een toetsles en een remediërings-/verrijkingsles (V) 
aangeboden. De toets en de remediëring sluiten perfect op elkaar aan. De verdieping blijft 
binnen de doelen van het blok. 

  
De planning voorziet dat rond de paasvakantie vrijwel alle belangrijke doelen behandeld zijn. 
Nieuwe Pluspunt is vanzelfsprekend volledig afgestemd op de eindtermen en op uw leerplan. 
  
In Nieuwe Pluspunt is er voldoende ruimte voor automatisering. 
  

* d.i. een blok minder dan Pluspunt zodat je als leerkracht meer tijd krijgt om de blokken rustig en 
volledig af te werken. 
  
IJzersterk organisatiemodel 
Nieuwe Pluspunt bevat 3 lesmodellen: leerkrachtgebonden lessen, lessen begeleid leren en lessen 
zelfstandig werken. Daardoor kun je als leerkracht de lessen makkelijker sturen en wordt het 

probleemoplossend leren zoveel mogelijk gestimuleerd. De verhouding tussen deze lessen wordt 
zorgvuldig bepaald in functie van het leerjaar. 
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LEERKRACHTGEBONDEN 
LES 

LES BEGELEID 
ZELFSTANDIG 

WERKEN 

 LES ZELFSTANDIG 
WERKEN 

   

- nieuwe leerinhoud via 
instructie 
- eerste oefenkansen 
voor de kinderen   

- geen nieuwe 
leerinhoud 
- instructie blijft 
nodig maar is 

minder 
uitgesproken 
als in de 
leerkracht-
gebonden les 

- oefeningen 
worden 
zelfstandig 
verwerkt 

- geen nieuwe 
leerinhoud 
- verlengde instructie 
- oefeningen worden 

verwerkt via een 
geschikte 
groeperingswijze 
  

 
 De verschillende leerstofdomeinen worden in Nieuwe Pluspunt waar het mogelijk is in samenhang 
aangeboden. Pas als de verschillende domeinen een duidelijke en logische samenhangvertonen, 
worden ze in een les gecombineerd. Op die manier krijgen de leerlingen een herkenbaar en 
realistisch wiskundekader aangeboden.  

  
Nieuwe Pluspunt benadrukt het 'leren leren' d.m.v. het Plusje en het leertakenschrift. Maar ook 
het gebruik van pictogrammen in alle leerjaren en de flappen aan de werkschriften (met 
belangrijke leerinhouden op) zijn een goede hulp om kinderen zelfstandig te leren werken. 
 

3 Wereldoriëntatie 
 
VISIE WERELDORIENTATIE 

 PLANNING : Hier wordt aan gewerkt in schooljaren 2019-2020/2020-2021 

Binnen het vak WO leren we de kinderen naar de werkelijkheid te kijken vanuit verschillende 

invalshoeken, mens en maatschappij, verkeer, techniek, natuur, steeds benaderd vanuit een tijd- en 

ruimteperspectief. 

We willen de  kinderen opvoeden tot evenwichtige personen die hun leven zinvol kunnen 

uitbouwen en bijdragen aan een kwaliteitsvolle omgeving.  

Kleuteronderwijs is WO-onderwijs. Alle ontwikkelingsdoelen komen hier geïntegreerd aan bod. De 

kleuterleidsters creëren constant kansen die de kleuters moeten helpen om de natuurlijke situatie 

rondom hen te begrijpen en er te leren mee omgaan, zich er goed in te voelen en zich uit de slag 

kunnen trekken. Geleidelijk krijgt de omgeving een ruimer kader.  

In de lagere school gebruiken we geen methode voor het vak WO. We streven ernaar de 

onderwerpen WO te laten aansluiten bij de taalthema’s. Als algemene didactische suggestie bij 
wereldoriëntatie geldt: het nastreven van een geïntegreerde aanpak. De leerplandoelen zijn de 

leidraad bij het uitwerken van de lessen. Naast het aanbrengen van theorie willen we kinderen 

ook de wereld rondom hen late ervaren door uitstappen, experimenteren, ervaren, ontdekken, ….  

http://www.vanin-methodes.be/cms_master/nieuwe-pluspunt/default.asp?WebpageId=778
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Ook aan het aanbrengen van strategische vaardigheden wordt de nodige aandacht besteed. 

Tijdens de  lessen wereldoriëntatie werken we ook aan het vermogen van kinderen om samen te 

werken en te reflecteren. Alle kansen tot het verbeteren van de taalvaardigheid moeten 

aangegrepen worden ! 

Domein mens 

Binnen het domein ‘ mens ‘ gaat onze aandacht naar de ontwikkeling van het kind, als psycho - 

sociaal wezen met enerzijds zijn ontwikkeling als individu  en anderzijds zijn ontwikkeling als 

sociaal wezen. Binnen de school werken we aan een positieve ingesteldheid en een open 

communicatieve sfeer zodanig dat de sociale ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. 

Positieve omgangsvormen op school, moeten gekenmerkt worden door respect en door een positief 

verwachtingspatroon tegenover alle volwassenen en alle kinderen. 

Domein maatschappij 

De kinderen verwerven kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes ten aanzien van het collectieve in 

de samenleving. We leren de kinderen maatschappelijke verschijnselen en mechanismen waarover 

jonge kinderen zich gaandeweg een correct beeld zouden moeten vormen en waarin ze stilaan 

vaardig worden om zich op een sociaal- weerbare en respectvolle wijze te gedragen.  

Domein natuur 

We proberen situaties te creëren waarin kinderen kansen krijgen om zelf te ontdekken, te ervaren, 

te exploreren en al spelend te onderzoeken om verschillende aspecten van de natuur en het milieu 

beter te leren kennen en te begrijpen. Op die manier zal er bij hen inzicht groeien in de betekenis 

van natuur en milieu. 

 

Domein tijd 

We laten de kinderen kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verwerven  ten aanzien van de 

oriëntatie in de dagelijkse en historische tijd. De kinderen verwerven inzicht en worden vaardig in 

het omgaan met de dagelijkse of cyclische tijd en met de historische of lineaire tijd. Wat de 

dagelijkse tijd betreft is het vooral van belang dat de kinderen greep krijgen op de eigen tijd. Ze 

leren gebeurtenissen situeren en ordenen in de tijd en ook de eigen tijd stilaan zelf plannen. Zo 

worden de zelfsturing en de sociale redzaamheid van de kinderen bevorderd. Wat het historisch 

tijdsbewustzijn betreft moeten de kinderen tot het inzicht komen dat het leven van mensen - ook 

hun eigen leven - in belangrijke mate beïnvloed wordt door de tijd waarin ze leven.  

Domein techniek 

De speel- en leefomgeving vormt de context waarin techniek  zich  af speelt. Speelgoed, 

bijvoorbeeld constructiespeelgoed, huishoudtoestellen, dagelijkse gebruiksvoorwerpen, met andere 

woorden niet-schoolse materialen, gereedschappen en constructies  worden aangegrepen met het 

oog op het ontwikkelen van technische inzichten, vaardigheden en attitudes. Via  concrete 

technische probleemsituatie bieden we de leerlingen de uitgelezen kansen om zelfstandig, 

proefondervindelijk en al doende te leren denken, meer bepaald te leren problemen oplossen. 

We bieden kansen om te ontdekken, creatief te ontwerpen, te bouwen en te construeren.  

Domein ruimte 

De kinderen verwerven kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes ten aanzien van de oriëntatie in 

de ruimte en de relatie tussen de mens en de ruimte die hij benut. Binnen de oriëntatie in de ruimte 
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vertrekken we vanuit het eigen lichaam . We gaan  van kleine naar grotere ruimte en van concrete 

naar abstracte ruimte. Binnen de ruimtelijke oriëntatie neemt  de kaartvaardigheid een bijzondere 

plaats in. Ontwikkeling van kaartbegrip en kaartvaardigheid is in het bijzonder belangrijk met het 

oog op sociale redzaamheid en het ontwikkelen van een bredere kijk op de wereld.  

Domein verkeer 

Onze  verkeers- en mobiliteitseducatie is vooral gericht op een vaardige, veilige en bewuste 

verkeersdeelname als verkeersdeelnemer, als bewuste bestuurder van vervoersmiddelen, als 

reiziger m.b.t. de systemen verkeer, vervoer en mobiliteit. Onze uiteindelijke doelstelling luidt: 

spontaan en veilig, sociaal geïntegreerd en mobiliteitsbewust gedrag vertonen. 

Doelen WO werden vorige schooljaren op papier aangeduid op de WO-registratie documenten. 

Bij het begin van het schooljaar overleggen we met de andere klassen ivm met doelen en maken 

besluiten en conclusies adhv onze planningsdocumenten. 

 

4 Muzische vorming  

VISIE 

 PLANNING : schooljaar 2016-2017 gewerkt aan de leerlijn : beeld, drama ,muziek 

 PLANNING : schooljaar 2017-2018 leerlijn media en bewegen 

Tijdens lessen MUVO op Scheut willen we dat elk kind 

 zich goed voelt en alle kansen krijgt  

om zich te ontwikkelen tot een actieve denker en een zelfstandige werker  

zodat hij/zij een stevige basis krijgt voor de toekomst. 

 

Op onze school vinden we dat elk kind recht heeft op gelijke kansen en maximale 

ontplooiingmogelijkheden in elk leergebied.  

Vaak is de school voor de meeste van onze kinderen de eerste kennismaking met muzische 

activiteiten. Bij veel van onze kinderen hechten de ouders namelijk minder belang aan culturele en 

muzische vorming, er wordt meer aandacht besteed aan schoolse vaardigheden zoals taal en 

rekenen dan aan het creatieve. 

Daarom willen we hen op school kansen bieden om hun muzische talenten en interesses te laten 

ontdekken. 

We willen dat elk kind zich goed voelt zodat ze meer betrokken zijn bij het klasgebeuren, en 

hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen. 

Om hiervoor te zorgen creëren we een veilig klasklimaat. We gaan op zoek naar hun muzische 

talenten maar soms is het voldoende om de kinderen zich te laten uitleven, hen ergens van te laten 

genieten, onafhankelijk van het resultaat.  

Eens de kinderen zich vertrouwd voelen met muzische activiteiten, gaan ze zich meer ontplooien en 

zullen ze zich meer durven te tonen. Zolang een kind zich niet vertrouwd voelt met muzische 

activiteiten, gaan we hen niet verplichten om deel te nemen, maar hen wel stimuleren. 

Het is belangrijk dat we de kinderen leren waardering en respect tonen voor elkaar en elkaars 

werk, want voor ons is het muzisch proces van elk kind anders en uniek.  

Hiervoor maken we onder andere gebruik van de muzische evaluatiekoffer.  
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Verder willen we ook belang hechten aan het beschouwen van muzisch werk. We willen kinderen 

leren zich een mening te vormen over wat ze zien of horen. ( link naar taalvaardigheid )  

We laten kinderen nadenken, ze zijn actieve denkers, zodat ze niet enkel elkaar en de leerkracht 

imiteren, maar hun eigen creaties maken. Om dit te bereiken hechten we veel belang aan hun 

creativiteit. We bieden hen een rijk aanbod aan materialen en activiteiten uit de verschillende 

domeinen aan en zorgen voor prikkelende en uitdagende taken. 

We willen de kinderen opvoeden tot zelfredzame  kinderen. Hiervoor laten we hen problemen 

tijdens muzische activiteiten zelf oplossen, al  bieden we begeleiding waar nodig. We laten hen 

eerst exploreren en geven hen voldoende kansen om zelf, of samen met andere kinderen, tot 

oplossingen te komen. 

We willen kinderen zo veel mogelijk kennis en vaardigheden aanreiken om hen een stevige basis 

voor de toekomst te bieden. 

We zien diversiteit als extra troef in het muzisch proces . Door succeservaringen te creëren willen 

we hun zelfvertrouwen stimuleren. 

Zelfvertrouwen is namelijk essentieel voor het functioneren in de maatschappij. 

 

 

 Deze hangt op in elke klas 
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Het muzisch proces is  
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We werken voor MuVo samen met Beeldenstorm ( L4/5/6 ) 

En met SDKO ( L3/4 )  

 

Iedere leerkracht heeft portfolio (een paarse map )van de klaswerking met hierin : 

-brainstorm bladen per thema 

-per domein de gegeven lessen 

-per domein groeiboeken 

-het evaluatieboekje 

-de uitgewerkte leerlijn beeld , drama 

( wordt nog dit schooljaar afgewerkt: muziek ) 

Volgend schooljaar : media en bewegen 
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5 Frans 

VISIE FRANS 

Voor ze op school Frans leren, komen onze kinderen al heel vroeg in contact met de Franse taal. 

Voor de meesten is het hun moedertaal en/of hun tweede thuistaal en/of straattaal. Maar de 

voorkennis van het Frans verschilt nog van kind tot kind. Frans leren op school moet bij de 

leerlingen het gevoel doen ontstaan dat het beter leren van die taal zeker nodig en haalbaar is. 

Men leert een moderne vreemde taal om te kunnen communiceren. Dat betekent dat vanaf de start 

communicatieve taaltaken en het correct begrijpen en overbrengen van eenvoudige boodschappen 

centraal staan. 

Concreet betekent het dat in onze school maximaal wordt ingezet op goede attitudes (willen leren, 

belangstelling voor andere culturen, zich inzetten, spreekdurf, …), op strategieën (om teksten te 

kunnen begrijpen, te lezen, om in interactie te kunnen gaan, …) en op basiscommunicatieve 

structuren (begrijpen en zelf kunnen produceren van eenvoudige boodschappen en hierbij enige 

lexicale en grammaticale kennis inzetten). 

Een communicatieve taaldidactiek in de basisschool houdt in dat de vaardigheden luisteren, 

spreken, in interactie gaan en lezen centraal staan. Het schrijven zal aanvankelijk vooral een 

ondersteunende rol hebben en een element zijn van verankering van structuren. 

Naarmate de leerlingen vorderen en zich de basiscommunicatieve structuren meer en meer eigen 

maken, kan men meer focussen op vorm en correctheid. 

Hierdoor werd beslist om de uren Frans aan te passen voor de leerlingen die thuis Frans spreken. ( 

dit vooral ten voordele van de uren Nederlands )  

Er wordt in de 2 de graad geen Frans gegeven ( Enkel zeer beperkt aan de lln die thuis geen 

Frans spreken )  

Vanaf de 3de graad is er 2u Frans per week.  

 

6 Lichamelijke opvoeding 

VISIE LICHAMELIJKE OPVOEDING 

De lessen bewegingsopvoeding zijn erop gericht dat kleuters zich de motorische fundamentele 

vaardigheden eigen maken en deze ontwikkelen. Hierdoor zijn ze in staat: 

makkelijker deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op het ontdekken van de leefwereld om 

zich heen 

makkelijker deel te nemen aan activiteiten die deel uitmaken van onze bewegingscultuur 

zichzelf en anderen te leren kennen en accepteren 

plezier te krijgen in bewegen en in het bewegen met anderen^ 

Kortom, de kleuters krijgen de fundamentele vormen van bewegen in ruime mate en in 

verschillende situaties aangeboden. Hierdoor zal voor de kleuters: 

processen, zoals oriëntatie in de ruimte en het ontwikkelen van de fijne motoriek, gemakkelijker 

verlopen 

een basis gelegd worden voor het functioneren in meer complexe bewegingsactiviteiten 

het onder de knie krijgen van deze vormen bevorderd worden 

het plezier in bewegen stijgen 
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Met onze lessen lichamelijke opvoeding in de lagere school wensen wij 2 hoofddoelstellingen te 

bereiken: 

aan de ene zijde willen wij door aangepaste oefenstof de bewegingsnatuur van de kinderen 

ontwikkelen en dit in 3 fasen : 

- fase 1: algemene bewegingsvaardigheden ( 1ste graad ) – verder zetting van 

bewegingopvoeding bij de kleuters om de algemene basisbewegingen verder te ontwikkelen 

- fase2: meer gedifferentieerde bewegingsvaardigheden ( 2de graad ) – het bewust maken van 

hun bewegen door de basisbewegingen in gevarieerdere situaties aan te bieden 

- fase 3: specifieke bewegings- en sportvaardigheden ( 3de graad ) –  dieper ingaan in  sport- 

en bewegingsmogelijkheden en de lln. Bewust maken dat ook bewegen buiten de school                

( sportclub) belangrijk is voor hun verdere ontwikkeling 

aan de andere zijde proberen wij het kind d.m.v. spelvreugde en sportplezier te stimuleren om ook 

buiten de school aan sport en beweging te doen. 

 

 

4 doelenboek  

 

Om de leerplandoelen OVSG te raadplegen kan je inloggen via : 

 

 

http://schoolweb.ovsg.be/lpz/leerplan_login.aspx 

Schoolnummer = 003971 

Paswoord = doremi 

 

Verder vind je ook al de doelen terug in iOmniwize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolweb.ovsg.be/lpz/leerplan_login.aspx
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1 . 2  D I D A C T I S C H  H A N D E L E N  

1 Algemeen 

1 Klaswerkplan 

Elke klas beschikt over een klaswerkplan. Hierin staat beschreven hoe de specifieke werking van 
elke klas gebeurt. Het klaswerkplan staat bij de directie ter inzage en wordt aan nieuwe 
leerkrachten doorgegeven. 
 
2 Hoekenwerk 
 

Er wordt van in de onthaalklas gewerkt met hoekenwerk. De indeling van de hoeken groeit met de 
leeftijd van de kleuter/leerling . Er wordt gebruik gemaakt van herkenbare picto’s doorheen de 
kleuterklassen. In het 1ste leerjaar worden voor de overgang 2 picto’s aangeboden.  
Vanaf het 2de leerjaar is er geen hoekenwerk meer. 
 

Vb kleuterpicto – lager picto , zoals aangeboden in L1. 
Deze prenten worden in kaderhouders geplaatst op de tafels tijdens het hoekenwerk. 

 
 

3 Didactisch model 

We volgen het didactisch model : puzzelen aan een uitdagende leeromgeving  
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4 We werken handelingsgericht 

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken die gebaseerd is op de 

uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek. Het HGW biedt een gezamenlijk kader voor 

wie betrokken is bij onze zorg op school: de leden van ons schoolteam (directie, klasleerkracht, 

ondersteuner, zorgcoördinator) en de betrokkenen schoolexternen, in de eerste plaats het CLB. 

HGW bundelt de krachten van al deze actoren. Het beïnvloedt alle aspecten van het zorgbeleid 

en alle fasen van de zorg. 

Hoe handelingsgericht werken wij in onze school ?  (Evaluatie januari 2013) 

Uitgangspunt HGW Wat doen wij al ? Wat zou handelinggerichter 
kunnen ? 

Onderwijsbehoeften staan 
centraal : wat heeft deze 
leerling nodig ? 
 
We praten over wat een leerling 
nodig heeft : deze leerling heeft 
…. nodig om doel …. te 
behalen 
 
 
 
 
 
 
 
We vertalen het beeld van de 
leerling steeds in de gewenste 
aanpak van de leerkracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taak van de ondersteuner 

 
 
 
 
Tijdens zorgoverlegmomenten 
en klassenraden en MDO’s 
wordt er samen gekeken en 
nagedacht welke kinderen 
differentiatie of een aangepaste 
aanpak of aanbod nodig 
hebben. 
 
 
 
 
We hanteren werkvormen die 
zich lenen tot differentiatie 
(hoekenwerk). 
We voorzien extra 
oefenmateriaal voor de 
leerlingen. 
De ondersteuner wordt ingezet 
voor leerlingen die extra 
verdieping of instructie nodig 
hebben. 
 
De ondersteuner wordt ingezet 
naargelang de noden van de 
klas. Hij/zij kan zowel klasintern 

 
 
 
 
We moeten de 
onderwijsbehoeften meer 
formuleren in termen van : deze 
ll. heeft : 
-instructie nodig die… 
-opdrachten nodig die… 
-leeractiviteiten nodig die…. 
-feedbacknodig die … 
-groepsgenoten nodig die … 
-een leerkracht nodig die … 
-ouders nodig die…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondersteuning moet 
regelmatiger geëvalueerd 
worden om na te gaan of de 
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als –extern werken. doelen bereikt werden. 
 

Interactie tussen leerkracht 
en leerling zijn belangrijk. 
 
We praten over de aanpak van 
de leerkracht bij deze leerling : 
wat gaat daarin goed en wat 
kan anders ? 
 
 
 
 
We onderzoeken de leerlingen 
niet alleen 1 op 1, maar 
observeren ook in de klas. 
 

 
 
 
In persoonlijk overleg tussen 
zoco en lkr. wordt besproken 
hoe de lkr. zijn aanpak naar een 
leerling kan aanpassen (bv. 
Werken met beloningssysteem, 
aandacht trekken bij instructie, 
positieve feedback geven,…) 
 
Zorgco en CLB gaan soms in 
de klas observeren. 

 
 
 
De leerkrachten moeten zich 
nog meer bewust worden van 
de invloed van hun eigen 
handelen op de leerresultaten 
en het gedrag van de kinderen 
(de leerkracht maakt het 
verschil !) 

Aandacht voor het positieve 
 
We hebben aandacht voor het 
positieve van de leerling, de 
leerkracht, de klas 
 
 
 
 
 
We benutten de positieve 
aspecten in onze aanpak 
 
 
 
 
 
We schrijven het positieve ook 
op in het schoolrapport 

 
 
We proberen een oudergesprek 
steeds te starten met wat er 
goed gaat, de positieve 
aspecten van het kind. 
Zoco heeft oog voor het positief 
bekrachtigen van de 
leerkrachten tijdens 
overlegmomenten. 
In sommige klassen wordt er 
met een beloningssysteem 
gewerkt. 
Leerkrachten hebben oog voor 
positieve feedback in hun 
dagelijkse klaspraktijk. 

 
 
Meer aandacht besteden aan 
de positieve aspecten tijdens 
leerlingenbesprekingen (o.a. 
MDO). Er wordt nog teveel 
vanuit het probleem gekeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit moet zeker nog meer 
gebeuren. 
 

Samenwerking 
 
De hulpvragen , ideeën en 
wensen van leerling, leerkracht 
en ouders zijn ons uitgangspunt 
 
 
We zien ouders als ervarings-
deskundigen, leerkrachten als 
onderwijsprofessionals, die 
verantwoordelijk zijn voor het 
onderwijs. Leerlingen staan 
steeds centraal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De hulpvragen van de 
leerkrachten, ouders en 
leerlingen zijn steeds het 
uitgangspunt. 
 
Indien het leertraject aangepast 
wordt gebeurt dit in 
samenspraak met de ouders. 
Zij moeten hun toestemming 
geven voor de uitvoering van 
een individueel HP.  
De rol die ouders kunnen 
spelen bij de aanpak van het 
kind wordt met hen besproken. 
In de fase van de verhoogde 
wordt er steeds een 
intakegesprek gevoerd met de 
ouders en het CLB. Na 
onderzoek worden de 
resultaten met de ouders 

 
 
 
 
 
 
 
Opstellen van kindplannen zou 
de motivatie bij leerproblemen 
kunnen verhogen. 
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We benutten de eigen 
oplossingen en tips van 
leerlingen, leerkracht en 
ouders. 
 
Samenwerking met externe 
deskundigen 

besproken. 
Met oudere kinderen worden 
ook individuele gesprekken 
gevoerd. 
1x/schooljaar organiseren we 
kindercontacten om de kinderen 
individueel te horen. 
 
Bij het vastleggen van een 
bepaalde aanpak, wordt er 
steeds met de lkr. besproken of 
deze het haalbaar vindt. 
 
De verslagen van deskundigen 
worden bewaard in de 
zorgdossiers. 
Er wordt aan de ouders 
gevraagd toelating te geven 
aan de externe diensten om de 
informatie door te spelen. 
Sommige onderzoekcentra zijn 
aanwezig op 
leerlingenbesprekingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meer vragen naar tips van 
ouders. 

We werken doelgericht 
 
We vragen alleen onderzoek 
aan als dat strikt noodzakelijk 
is; we passen de als – dan – 
redenering toe. 
 
 
 
 
We vertalen diagnostische 
informatie naar reële doelen. 
 
 
 
 
 
We streven naar adviezen waar 
alle betrokkenen echt achter 
staan, die haalbaar zijn. 

 
 
We bespreken samen met het 
CLB of het noodzakelijk is 
verder onderzoek uit te voeren. 
De ouders worden eerst 
uitgenodigd. Zij moeten steeds 
hun toestemming geven voor 
onderzoek. 
 
Via observatie en 
(genormeerde) toetsen 
verzamelen we informatie. Aan 
de hand daarvan worden lln. 
geclusterd en worden er 
groepsplannen opgesteld. 
 
Tijdens het adviesgesprek 
vragen we altijd of alle 
betrokkenen achter het advies 
en de afspraken staan. 
Voor aanpassingen in het 
leertraject moeten de ouders 
steeds hun toestemming geven. 
 

 
 
Meer toepassen van de als – 
dan - redenering 

Systematisch en transparant 
met formulieren 
 
We werken met een duidelijk 
stappenplan in de 
zorgstructuur. Het is duidelijk 
wie waarvoor verantwoordelijk 
is. 
 
 

 
 
 
De zorgstructuur staat duidelijk 
beschreven in het zorgplan. Er 
wordt regelmatig naar verwezen 
tijdens 
personeelsvergaderingen. Zoco 
legt aan nieuwe leerkrachten de 
zorgstructuur uit. 

 
 
 
Een digitaal zorgsysteem zal 
makkelijker en transparanter 
zijn. 
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We maken steeds duidelijk 
waarom we iets wel/niet doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We werken met eigen 
formulieren, evalueren deze en 
stellen ze – in goed overleg met 
betrokkenen – bij. 

 
Ouders zijn steeds op de 
hoogte wanneer er verder 
onderzoek gebeurt. Ze moeten 
hiervoor hun toestemming 
geven. De resultaten van 
onderzoek worden steeds naar 
hen teruggekoppeld. 
Met oudere kinderen bespreekt 
de zoco in sommige gevallen 
(socio-emotioneel) de stappen 
die genomen (zullen) worden. 
 
Er is een aanmeldingsfiche voor 
het CLB en een formulier ter 
voorbereiding van het MDO. 
De leerkrachten houden 
leerlingengegevens bij in een 
zorgmap. 
Van zorgoverlegmomenten 
maakt de zoco een verslag. 
Van gesprekken met ouders 
schrijft de zoco een verslag dat 
wordt bewaard in het 
zorgdossier.Ook de verslagen 
van het CLB komen in het 
zorgdossier. 
Ouders krijgen een verslag van 
het CLB onderzoek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik maken van een 
aanmeldingsformulier tijdens 
het zorgoverleg. 
Formulieren ontwerpen voor de 
verschillende fasen van HGW. 

 

5 De mini-wijzers 

De miniwijzers geven ons beter inzicht in de aanbreng en het werken met leerlingen die scoren op 

een lage SES-factor. 

Review naar indicatoren voor het maximaliseren van leerprestaties, leerwinst en welbevinden 

op de basisschool. 

 

1. Instructiestijl 

 

7 factoren blijken effectief, in het bijzonder voor leerlingen met lage SES-kenmerken 

 

 Bij aanvang van de les / dag duidelijk aangeven welke doelen worden nagestreefd. 

 Structuur aanbieden in de les door de aandacht te vestigen op hoofd- en bijzaken en door 

de leerstof op te splitsen in kleinere delen. 

 Feedback geven om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen. 

 Leerlingen actief bij het leerproces betrekken door prikkelende (open) vragen te stellen en 

hen actief te laten experimenteren. 

 Metacognitieve vaardigheden ontwikkelen door de leerlingen nieuwe strategieën aan te 

leren om een veelheid van probleemtypes op te lossen (leren leren) 

 Evenwicht tussen autonomie en ondersteuning van de leerling. 
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 In het 1ste deel van het schooljaar veel aandacht besteden aan een optimaal 

klasmanagement (orde en structuur, interactie, afspraken, onderwijsleertijd) 

 

2. Leertijd 

 

Leerlingen die scoren op lage SES hebben meer effectieve leertijd nodig. 

 

 Een goed overdachte organisatie op klas- en schoolniveau 

 Programmeren van het curriculum (basisleerstof en uitbreiding) 

 Opstellen van roosters 

 Klasinrichting 

 Werkvormen  

 Groeperingsvormen  

 Planningsdocumenten 

 Duidelijke afspraken op klas- en schoolniveau 

 Te laat komen 

 Storend gedrag 

 Praktische en verzorgende activiteiten 

 Naar toilet gaan 

 Leswissels 

 Juiste didactische keuzes maken 

 Instructietijd en –stijl 

 Werkvormen 

 Differentiatie 

 Klaswanden 

 Stappenplannen 

 

Het effect van huiswerk wordt groter naarmate de betrokkenheid van ouders groter is  

 Leerlingen die scoren op lage SES profiteren minder van het effect van huiswerk. 

 Daarom krijgen de leerlingen taken mee in de vorm van een contractwerk , deze 

zijn gedifferentieerd en worden tijdens FB moment in de klas besproken.  

 

3. Klasklimaat 

 

Een goed welbevinden in de kleuterklas is een grote voorspeller van het welbevinden in het 

basisonderwijs 

 Uitdrukkelijke aandacht voor het individuele welbevinden van elk kind 

 

Belangrijke factoren : 

 Relatie tussen leerkracht en leerlingen 

 Positieve contacten met medeleerlingen en een gevoel van samenhorigheid 

 

 

4. Klasgrootte 

 

Het effect van klasgrootte heeft een indirecte invloed op de prestaties van de leerlingen 
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 De aanpak van de leerkracht maakt het verschil : 

 Meer interactie 

 Meer interactie tussen leraar en leerlingen 

 Meer effectieve leertijd 

 Meer differentiatiemogelijkheden  

 Meer betrokkenheid van de leerlingen 

 

5. Klassamenstelling 

 

Groeperen op basis van niveau heeft een negatief effect op leerprestaties en het welbevinden 

van zwakke leerlingen 

 

Het welbevinden van leerlingen in graadklassen is hoger. 

 

Jongens presteren beter in gemengde klassen, meisjes is aparte meisjesklassen. 

 

6. Differentiatie in de klas 

 

Differentiatie zorgt voor hogere prestaties en hoger welbevinden. 

 

 Onderscheid tussen 3 vormen van differentiatie : 

 Differentiatie op niveau van de leerlingen : leertaken aanbieden die zich in de 

‘zone van de naaste ontwikkeling’ bevinden. 

 Differentiatie op basis van de interesses van de leerlingen :  leertaken aanbieden 

die inspelen op de interesses. 

 Differentiatie op basis van het leerprofiel : een waaier aan leerstrategieën 

aanbieden, zodat de leerlingen deze flexibel kunnen inzetten. 

 

7. Groeperingsvormen 

 

Groeperen is het meest efficiënt als er gewerkt wordt in kleine groepen van 3 à 4 personen. 

 

Bij leesproblemen blijkt individuele remediëring het meest effectief. 

 

8. Peer tutoring 

 

Peer tutoring heeft een positief effect op sociale vaardigheden en academisch zelfconcept, weinig 

effect op prestaties. 

 

Tutoring voor leerlingen uit eenzelfde klas heeft dezelfde positieve impact als tutoring door een 

leerling uit een hogere klas. 

 

9. ICT 

 

Het effect van het gebruik van ICT is eerder klein. Het heeft wel een effect op motivationele 

kenmerken (betrokkenheid, interesses, inzet) 
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 Effect van ICT is vooral afhankelijk van de manier waarop de middelen worden gebruikt. 

De ondersteuning van de leerkracht maakt het verschil. 

 

10.Evaluatie 

 

Evaluatie heeft geen impact op de prestaties van de leerlingen, maar kadert binnen het signaal 

dat de school leren en prestaties belangrijk vindt. 

 

Onderscheid tussen 2 vormen van evaluatie : 

 Summatieve evaluatie : eindbeoordeling van het leerproces (toets) 

 Formatieve evaluatie : evalueren van het leerproces om dit te kunnen bijsturen 

 

Evalueren is geen doel op zich maar een middel om de noden van de leerlingen te detecteren en 

de lespraktijk te optimaliseren. 

6 Gebruikte methoden 

We gebruiken geen vaste methode WO . We zoeken voor elk taal/thema verdere uitwerking 

voor WO en MV. 

Dit noteren we in het document bij punt 1.1.3 WO 

 
 
KLEUTERS : Volgende methoden worden gebruikt als bronnenmateriaal  : 

TAAL 

 Taal- materiaal / taal – verhaal / taal- centraal 

 Knuffeltaal 

 Jules  

 TOK ( 1ste -2de -3de kleuterklas ) 

 Rikki 

 Kleutertaal 

 Peuterprikkels 

 Schatkist  

 

WISKUNDE 

 Spelend rekenen 

 Sim sam som  

 Kleuters tellen mee 

 

SCHRIJVEN 

 Schrijfdans  

 Van gymmen en klussen naar boogjes en lussen ( onthaal -1ste -2de -3de kleuterklas - 

turnles) 

 

TOTAAL METHODE 

 Estafette  ( 1ste –(2de ) -3de kleuterklas ) 

 Piramide ( peuters – groep1 –groep 2 ) 

 

WO 

 WO- theek  
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 De wereld in een doos ( ontdekdozen ) 

 De nieuwe wereld  

 

ALLERLEI 

 Eigen samengestelde mappen rond drama –  relaxatie – ontluikende geletterdheid –  

schrijven – techniek 

 Klein, klein , climmertje 

 Bonte boel 

 INTERNET  

 

 
LAGER : Een overzicht van de meest gebruikte bronnenboeken WO : 

 

L1 :  Veilig de wereld rond 

 De basis voor wereldoriëntatie 

L2 :  Open wereld 

Ankers 

De basis voor wereldoriëntatie 

L3 :  Open wereld 

Ankers 

De basis voor wereldoriëntatie 

L4 :  Open wereld 

Knipperlicht 

De basis voor wereldoriëntatie 

L5 :  Wereldkuren 

Knipperlicht 

De basis voor wereldoriëntatie 

L6 :  Wereldkuren  

Open wereld 

De basis voor wereldoriëntatie 
 

De meeste leerkrachten vullen dit aan met materialen die ze vinden via internet, ... 

Overig vast materiaal gebruikt in het lager : 
 
Nederlands : 

L1 : Veilig leren lezen ( KIM-versie )  
L2-L6 : Totemtaal 
 
Wiskunde : 
L1-L6 : Nieuwe pluspunt 

 
Frans : 
L5-L6 : eigen materiaal + Eventail-junior en action 
   
 
2 Kleuters 

Verticale samenhang thema’s in de kleuterschool. 
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Doel : zoveel mogelijk woordenschat aanbieden  

Opmerking : gelieve jullie te houden aan de afspraken en geen woordenschat aan te bieden die 

in een hogere klas moet aangebracht worden – aanpassingen kunnen natuurlijk altijd in 

samenspraak met iedereen 
 

 Onthaalklas  1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas 

Gevoelens 
 

Gevoelens 
Blij – boos - 

verdrietig 

Gevoelens 
+ bang 

Gevoelens  
+ pesten/ruzie 

Gevoelens  
+ verliefd 

Kleuren Kleuren Kleuren 
+ enkele 
nevenkleuren 

Kleuren 
+ lichte en 
donkere kleuren 

Kleuren 
+ kunst 

Verkeer  Verkeer  Verkeer 

+ voertuigen 

Verkeer 

+ verkeersregels 

Verkeer 

+ de buurt 

Herfst  Herfst  Herfst 
+ herfstweer 

Herfst 
+ herfstvruchten 

Herfst 
+ kriebelbeestjes 
/ spin 

Lichaam Lichaam Lichaam 

+ extra 
lichaamsdelen 

Lichaam 

+ zintuigen 

Lichaam 

+ verschillen 
jongen –meisje 

Gezonde voeding Gezonde voeding Gezonde 
voeding  
+ winkel 

Gezonde 
voeding 
+ restaurant 

Gezonde 
voeding 
+ smaken 

Kerstmis - 
nieuwjaar 

Kerstmis - 
nieuwjaar 

Kerstmis – 
Nieuwjaar 
 

Kerstmis – 
Nieuwjaar 
+ vormen 

Kerstmis – 
Nieuwjaar 
+ licht en donker 

Winter  Winter  Winter 
+ winterkleding 

Winter 
+ koud & warm 

Winter 
+ noord- & 

zuidpool 

Ziek zijn Ziek zijn Ziek zijn 
+ de dokter 

Ziek zijn 
+ ziekenhuis 

 

Lente Lente Lente 
+ bloemen 

Lente 
+ zaaien en 

planten 

Lente 
+ in en onder de 

grond 

Het huis  Het huis 
+ stenen 

Het huis 
+ verhuizen 

Het huis 
+ indeling 

Kleding  Kleding 

+ sluitingen 

Kleding  

+ schoenen & 
sokken  

Kleding 

+ mode 

Hygiëne Hygiëne Hygiëne  
Zich wassen 

Hygiëne 
+ tandarts 

 

Griezelen   Griezelen 

+ heksen 

Griezelen 

+ halloween  

De kip De kip De kip 
+ kuiken 

De kip 
+ ei 

De kip 
+ voortplanting 

Piraten 
 

  Piraten  

Ridders en kastelen 
 

   Ridders en 
kastelen 

Beroepen   Beroepen  
+ de bakker 

Beroepen 
+ de kapper 

Indianen  
 

  Indianen  
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Dinosaurussen / de 

oertijd 

   Dinosaurussen / 

de oertijd 

Water   Water 
+ vissen 

Water 
+ vol/leeg 

Water 
+ onderwater / 
zee 

De ruimte / het 

heelal 
 

   De ruimte / het 

heelal 

De dierentuin De dierentuin De dierentuin 
herhalen 

De dierentuin 
+ de safari 

De dierentuin 
+ afrika 

Zomer  Zomer  Zomer  
herhalen 

Zomer 
+ op vakantie 

Zomer 
+ landen 

Muziek 
 

Muziek  Muziek    

Huisdieren  

 

  Huisdieren 

+ vissen 

Huisdieren  

+ vogel 

Afval  
 

  Afval  
+ sorteren 

Afval 
+ containerpark 

Licht en donker 
 

  Licht en donker 
+ slapen / 

dromen 

Licht en donker 
+ dag / nacht 

Ballen en 
ballonnen 
 

Ballen en 
ballonnen 

Ballen en 
ballonnen 

  

Toveren  

 

    

Insekten 
 

    

Sporten 

 

    

Grootte  
 

    

Sprookjes  
 

Roodkapje  De 3 biggetjes Rapunzel  

De kapper 
 

   De kapper 

Zelfredzaamheid  
 

Zelfredzaamheid     

Dozen  
 

    

Gaatjes  
 

    

Een baby 

 

    

Prentenboek 
uitwerken 
 

   Krokodil onder 
mijn bed 
Rikki 

Letters  

 

   Het 

letterwinkeltje 

Zelfredzaamheid  
 

    

Vaderdag 
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Moederdag  

 

    

 
 

    

 

 

    

 

3 Lager 

 

1 Klaswanden  

Verticale samenhang : wandplaten Nederlands 

De wandplaten van Nederlands hangen links boven het bord. 

 

1ste leerjaar : 

 Kernwoorden VLL -> leesletters en schrijfletters 

 Leesstrategieën  

 Schrijfpatronen 

 Letters -> gedrukt en geschreven (schrijfhuisjes) 

 Hoorwoorden -> strategiekaart  

 Onthoudwoorden  

 Doelwoorden  

 

2de leerjaar : 

 Letters -> kleine letters en hoofdletters (schrijfhuisjes) 

 Leesstrategieën  

 Hoorwoorden -> strategiekaart  

 aai, ooi, oei 

 ieuw, eeuw 

 Regelwoorden 

 t of p aan het einde van een woord 

 lange klank aan het einde van een woord 

 gt of cht 

 Onthoudwoorden 

 au of ou  

 ij of ei  

 Taalbeschouwing -> het werkwoord 

 Doelwoorden 

 

 

3de leerjaar 

 Letters -> hoofdletters (schrijfhuisjes) 

 Leesstrategieën  

 Hoorwoorden -> strategiekaart  
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 Regelwoorden  

 gt of cht 

 verenkelen en verdubbelen 

 Onthoudwoorden 

 au of ou (au-lied : prenten + woorden) 

 ij of ei (ei-lied : prent + woorden) 

 

 Taalbeschouwing  

 het werkwoord 

 het lidwoord 

 het zelfstandig naamwoord 

 het bijvoeglijk naamwoord 

 Doelwoorden 

 

4de leerjaar 

 Leesstrategieën 

 Regelwoorden  

 gt of cht 

 verenkelen en verdubbelen 

 Onthoudwoorden 

 kapstokwoorden  

 Taalbeschouwing  

 het werkwoord 

 het lidwoord 

 het zelfstandig naamwoord 

 het bijvoeglijk naamwoord 

 Doelwoorden 

 

 

5de leerjaar : 

 Leesstrategieën 

 Regelwoorden 

 verenkelen en verdubbelen 

 Onthoudwoorden 

 kapstokwoorden  

 Taalbeschouwing 

 de tegenwoordige en de verleden tijd 

 Doelwoorden 

 

6de leerjaar 

 Leesstrategieën 

 Regelwoorden 

 verenkelen en verdubbelen 

 Onthoudwoorden 

 kapstokwoorden  
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 Taalbeschouwing 

 de tegenwoordige en de verleden tijd 

 het voltooid deelwoord 

 gespreksregels 

 Doelwoorden 

 

 

Vericale samenhang : wandplaten wiskunde 

De wandplaten van wiskunde hangen rechts boven het bord. 

 

1ste leerjaar : 

 Getalbeelden met blokjes (kwadraatbeeld)        getypt cijfer + geschreven cijfer 

 Symbolen : is gelijk aan ; is niet gelijk aan ; is kleiner dan ; is groter dan 

 Rekentaal : plus – som ; min – verschil 

 Getallenlijn tot 20 

 Begrippen : links en rechts 

 Splitsingen tot 10 

 Standaardmaten (concreet) : liter = doos of fles melk ; kg = pak suiker of bloem ; m = 

stokmeter 

 Klok : uur en halfuur 

 

2de leerjaar : 

 Getalbeelden met blokjes (kwadraatbeeld)        getypt cijfer + geschreven cijfer (zie 1ste 

leerjaar) 

 Getallenlijn tot 100 

 Lengte-, inhoudsmaten en gewichten (concreet) : 10l = 1 emmer ; l, cl, g, kg, m, cm 

 E , T en H         MAB (zie 3de leerjaar) 

10E = 1T 

10T = 1H 

 Hoofdrekenen tot 100          zonder brug 

                        met brug 

 Soorten lijnen : evenwijdig, snijdend, loodrecht 

 Soorten hoeken : rechte, scherpe, stompe 

 Rekentaal : optelling, som, plusteken 

        aftrekking, verschil, minteken 

        vermenigvuldiging, maalteken, product 

        deling, deelteken, quotiënt 

 Klok : uur, halfuur, kwart voor, kwart over 

 

3de leerjaar 

 Getallenlijn tot 1000 

 Lengte-, inhoudsmaten en gewichten : km, m, dm, cm, mm 

     l, dl, cl, ml 

     g, kg 

 Visualiseren  + herleidingen (zie flap NPP) 
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 E, T, H, D           MAB 

10E = 1T 

10T = 1H 

10H = 1D 

 Rekentaal : optelling, termen, som 

        aftrekking, aftrektal, aftrekker, verschil 

        vermenigvuldiging, factoren, product 

        deling, deeltal, deler, quotiënt 

 Soorten lijnen : rechte ; lijnstuk 

  evenwijdig, snijdend, loodrecht 

 Soorten hoeken : rechte, scherpe, stompe 

 Soorten driehoeken : gelijkbenig, gelijkzijdig, ongelijkzijdig 

 Klok : analoog en digitaal (zie flap NPP) 

 Breuken : teller, breukstreep, noemer 

 Temperatuur         negatieve getallen 

 Klok : analoog en digitaal 

 

4de leerjaar 

 Symbolen : HD – TD – D – H – T – E – t – h 

 Lengtematen :     km – 100m – 10m – m – dm – cm – mm  

 Inhoudsmaten :                                        l –    dl  -  cl   -   ml  

 Gewichten : ton - kg –  100g –  10g  –   g  

 Oppervlaktematen : m² - dm² - cm² 

 Breuken : teller, breukstreep, noemer 

                  breuk nemen van een grootheid / een hoeveelheid / een getal 

 Soorten hoeken : zie wandplaat 3de lj. + uitleg 

 Soorten driehoeken : zie wandplaat 3de lj. + uitleg 

 Klok : analoog en digitaal 

 Omtrek : som van de zijden 

 Oppervlakte : vierkant en rechthoek (b x h) 

 Indeling van de vierhoeken :    vierkant 

 

ruit     rechthoek 

 

        parallellogram 

 

             trapezium 

 

  vierhoek 

 

5de leerjaar : 

 Symbolen :  TM – M – HD – TD – D – H – T – E – t – h – d  

 Lengte-, inhoudsmaten en gewichten 

 Breuken, procenten en kommagetallen  
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½ = 50% = 0,5 

¼ = 25% = 0,25 

 Oppervlaktematen en landmaten 

 Omtrek : som van de zijden 

 Oppervlakte : vierkant : b x h 

                         rechthoek : b x h 

             parallellogram : b x h 

                         ruit : (D x d) : 2 

             driehoek : (b x h) : 2 

 Indeling van de vierhoeken :    vierkant 

 

ruit     rechthoek 

 

        parallellogram 

 

             trapezium 

 

  vierhoek 

 Klok 

 

6de leerjaar 

 Symbolen : Md – HM – TM – M – HD – TD – D – H – T – E – t – h – d  

 Lengte- , inhoudmaten en gewichten 

 Oppervlakte- en landmaten  

 Volumematen  

 Volume van kubus en balk 

 Omtrek en oppervlakte van de cirkel / schijf 

 Klok 

 

3 Uurverdeling vakken 

 

Aantal lesuren per graad : 
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Voor de agenda wordt gebruik gemaakt van iOmniwize.  

 
We vullen hierin aan : 
-agenda  
-zorgdossier 
-rapporten 
-registers 
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1 . 3  L E E R L I N G B E G E L E I D I N G  

1. Groepsplannen 

 

Op basis van de resultaten van de observaties en toetsen worden groepsplannen opgesteld. Deze 

worden bewaard in een mapje op het bureau van de leerkracht. Er wordt eventueel naar 

verwezen in agenda, planning of logboek. 

Er worden momenteel groepsplannen opgesteld voor wiskunde, spelling en technisch lezen (L1) 

 

2. Handelingsplannen 

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt er een PVA opgesteld in overleg met 

zorgco en ouders 

 

Plan van aanpak 

Leerlingengegevens 

Naam :  

Geboortedatum  

Klas :  

Schoolloopbaan :  

 

Beginsituatie 
 
 

Wiskunde : 
 

Taal : 
 

Zorgfocus: 
 

Onderwijsloopbaanperspectief : 
 

 

Doelenfase 
 

 
 

Voorbereidingsfase 

In de klas : 
 
Met ondersteuner : 
 

Thuis : 
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Uitvoeringsfase 

Acties met betrekking tot het ‘Plan van aanpak’ worden regelmatig geregistreerd in het digitale 
leerlingendossier in iomniwize (begeleidingstype : Plan van aanpak - logboek) 
 

 

Evaluatiefase 

Voor elk rapport worden de doelen geëvalueerd en wordt het onderwijsleerproces bijgestuurd. 
Tijdens elk oudercontact worden de vorderingen en tekorten met de ouders besproken. 

 

Contact ouders : 
Datum : 
 

Handtekening ouders : 
 

 

 

 

 

3. Studiemappen 

Vanaf L1 tot en met L6 beschikt elke leerling over een studiemap . 

Via de studiemap geven we de leerlingen extra bagage mee naar huis als hulp bij taken, lessen 

en toetsen. Een hulp bij het leren leren.  

De leerlingen hebben alle dagen hun studiemap mee. 

Je vindt er volgende zaken in : 
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Verder is er ook plaats voorzien voor het huiswerk , brieven , berichten en folders. 

 

 

4. Zorgfiches 

2x per schooljaar zijn er klassenraden en worden alle leerlingen besproken. Alleen voor leerlingen 

die onvoldoende baat hebben bij de acties uit de preventieve basiszorg, wordt een zorgfiche 

opgesteld. Deze fiche bevindt zich in de individuele zorgdossiers in iomniwize (begeleidingstype : 

archief zorgdossier) 

 

Voorbeeld zorgfiche : zie iOmniwize  

5. Anderstalige nieuwkomers 

In de onthaalklas zitten de Anderstalige Nieuwkomers (AN). Anderstalige nieuwkomers zijn 

leerlingen die op de datum van hun inschrijving gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden 

voldoen: 

- de leeftijd hebben van 5 jaar of ouder 

- niet het Nederlands als moedertaal hebben 
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- onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen 

- niet de Belgische of de Nederlandse nationaliteit bezitten 

- nog geen volledig schooljaar onderwijs hebben gevolgd in een school met Nederlands als 
onderwijstaal 

 
Doelen van de AN-klas: 

De opvang van anderstalige nieuwkomers op school streeft twee grote doelstellingen na: 

1. De doorstroming in het onderwijs bevorderen, m.a.w. er voor zorgen dat de leerling op 
termijn mee kan op school 

2. De sociale integratie op school en in de bredere samenleving realiseren  
Het werken aan de ene doelstelling bevordert het realiseren van de andere. Misschien is het zelfs 

moeilijk om het één zonder het ander te bereiken.  

Om ervoor te zorgen dat de kinderen op termijn mee kunnen op school, moeten we een aantal 

doelstellingen realiseren: 

1. Een gunstig school – en klasklimaat creëren 
2. Een aantal schoolse basisvaardigheden en – atttitudes bijbrengen. 

(taalvaardigheidsonderwijs) 
3. Een goede organisatie van de opvang realiseren  
 

Tijdens schooljaar 2016-2017 zijn er maar 2 AN. Zij volgen de AN-klas op donderdag namiddag 

bij juf Klaasje. Andere dagen krijgen ze aangepaste leerstof via de klaslkr en ondersteuner.  

( In L2 : Stone en In L5 Cosmin ) 

1 . 4  E V A L U A T I E  

1.Algemeen 

We vertrekken van het gegeven dat we aan “permanente evaluatie” doen! 
 
Om een duidelijkere kijk te krijgen op hoe wij deze permanente evaluatie concretiseren  in onze 

school trachten we hieronder enkele aandachtspunten te bespreken.  
               

Functie van evaluatie : 
 

Evaluatie kan gebeuren op leerling-niveau (individuele evaluatie van vorderingen + 
individualiseren van het aanbod), op klasniveau (leerling t.o.v. de klas maar ook het eigen 

didactisch handelen) en op schoolniveau (bv. doorstroming van de leerlingen, aandacht voor 
zorgbreedte binnen de school). 

 
           Observaties van de kleuters worden in iOmniwize genoteerd. In de lagere school wordt 

onmiddellijk een zorgfiche ingevuld. 
 

Observeren/evalueren  hebben één belangrijke doelstelling namelijk ons handelen bijsturen, 
differentiatie en remediëring zijn geen holle woorden meer in onze school. 
 
Wij proberen een zo breed mogelijk aantal persoonlijkheidsaspecten te evalueren en dus ook te 
observeren. 
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Bij evaluatie moet ook rekening gehouden worden met het totaal klasbeeld en de zelfreflectie van 
de leerkracht op eigen handelen. 
Op schoolniveau wordt nagegaan of wel alle mogelijke middelen ingezet werden om correct en 
objectief beeld van een kind te verkrijgen.  
 
Wat evalueren?  

 
Het verzamelen van een voldoende aantal gegevens spreekt hier natuurlijk voor zich. 
De eindbeoordeling in het rapport. (Rapport in bijlage) 
Aandacht ook voor de leergebiedoverschrijdende domeinen. 
Op het einde van het schooljaar beantwoorden de leden van de klassenraad volgende vragen: 
 

beheerst de betrokken leerling voldoende de leerinhouden en vaardigheden  
en  

vertoont de leerling de geschikte leerattitudes om het volgend leerjaar aan te vatten 
 
Hoe evalueren? 

 
Er is zowel aandacht voor product- en procesevaluatie, maar bij een beoordeling op het rapport 
voor een proces evaluatie wordt dit uitdrukkelijk vermeld.  
 
Waarmee evalueren? 
 

Toetsen opgesteld door leerkracht zelf, zijn vooral leerstof gebonden 
Toetsen die binnen een methode zitten 
Afname van genormeerde toetsen:  
Afname van bepaalde testen:  
diagnostiek kalender : 
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Gedragsrapport 4x/schooljaar 
 
Wie evalueert? 
 
In de meeste gevallen is het de groepsleraar soms de ondersteuner of de zoco. 
  

Met wie worden evaluatiegegevens besproken? 
Er is een wekelijks overleg tussen klasleerkracht en ondersteuner 
Er is een maandelijks overleg tussen zoco en CLB. Leerlingen worden systematisch aangemeld en 
opgevolgd gedurende het hele schooljaar 
Er is een maandelijks overleg tussen klasleerkracht, ondersteuner en zoco. Zorgleerlingen worden 
dan besproken. 2x/schooljaar is er een klassenraad waar alle leerlingen besproken worden. 

Er is delibererende klassenraad in juni (alle klasleerkrachten, SES leerkrachten, directie, 
zorgcoördinator en CLB) 

 
Verslagen van de klassenraad worden doorgestuurd naar de directie en in de individuele 
leerlingendossiers in iOmniwize bewaard (begeleidingstype : klassenraad) 

 
 
 
Ouders  
 
De ouders worden op voldoende wijze betrokken en krijgen alle evaluaties te zien 

leerinhouden en gewone toetsen mee naar huis 
genormeerde toetsen op school  

 rapport 
 schoolpoortcontact: vooral bij kleuters 
 verschillende oudercontacten 
 

Wanneer rapporteren we (frequentie)? 
 
agenda wordt dagelijks meegegeven 
rapport 4 maal per schooljaar 
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gedragsrapport 2-maandelijks 

leerinhouden en toetsen wekelijks of op geregelde tijdstippen 
 
 

2. Rapport SG Anderlecht 

Het rapport wordt ingegeven via iOmiwize.  

Afspraken rapporten :  

Punten vanaf L3 voor Nederlands , wiskunde en WO  

Vanaf L5 voor Frans  

 

Nederlands  

 Thema en titel toets/tekst 

 Geen bijkomende toetsen 

 

Lezen 

Technisch lezen  ( geen punten => AVI vermelden bij opmerkingen ) => gekleurde bol voor alle 

klassen  

 Verplicht onderdeel voor alle klassen 

Thema 4 : het speelgoedmuseum  

Thema 5 : … 

 

Luisteren  

Thema 3 : de heksenkapper 

Thema 4 : … 

 

Schrijven 

Thema 2 : slaap zacht : zinnendictee 

Thema 3 : heksen : onthoudwoorden 

Thema 4 : Ik wil,ik wil : creatief 

 

Spreken 

Onthaal /actua / kringgesprek 

Verplicht onderdeel voor alle klassen=> gekleurde bol voor alle klassen 

Thema 4 : spelen : gesprek 

Thema 5 : griezelen : vertellen met gebruik themawoorden 

 

Taalbeschouwing 

 

Thema 2 : dieren : woordenschat 

Thema 3 : heksen : communiceren met niet talige symbolen 

 

Wiskunde   

 Blok + nr  

 Verplicht : Resultaten observatie van doe-opdrachten => gekleurde bol voor alle 

klassen 

 Eventueel bijkomende toetsen ( gemiddelde en herleiden op 10 )  

Getallen 
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Blok 8 getallenkennis 

Blok 8 bewerkingen 

Blok 9 getallenkennis 

Blok 9 bewerkingen 

Blok 8 synthesetoets getallenkennis 

Blok 8 synthesetoets bewerkingen 

 

Meten en metend rekenen 

Blok 8 

Blok 9 

Blok 8 synthesetoets 

Correct meten met de weegschaal 

 

Meetkunde 

Blok 8 

Blok 9 

Blok 8 synthesetoets 

Blokkenbouwsel nabouwen volgens plan 

 

Strategieën en probleemoplossende vaardigheden  

Blok 8 

Blok 9 

Blok 8 synthesetoets 

 

Wereldoriëntatie 

 Thema ( domeinen die aan bod kwamen )  

-kennis ( punten )  

-vaardigheden ( kleur ) 

-attitudes ( kleur ) 

Thema 7 : ( mens en maatschappij ) 

Kennis : Ontdek je talenten  

Attitude : weten dat iedereen andere talenten heeft  

 

Thema 8 : ( tijd , ruimte )  

Kennis : Ridders 

Vaardigheden : iets aanduiden op de plattegrond van het kasteel 

 

Muzische vorming  

 Telkens de 6 onderdelen aanvullen 

 Titel ( domein )  

 

Zie vb , alleen titel en domein omgedraaid !  

 

 De gekke fiets ( beeld )  
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Frans  

 Unité n°  : titel  

Mondelinge interactie 

Luisteren 

Lezen 

schrijven 

 

ICT  

 2 onderdelen naar keuze 

Leren leren 

 2 onderdelen naar keuze 

Werkgewoonten en gedrag 

 3 onderdelen naar keuze 

Sociale vaardigheden  

 3 onderdelen naar keuze 

 

Bijzondere leermeesters LBV en LO vullen ook hun gegevens in iOmniwize. 

Voor LO bezorgen de klasleerkrachten de zwemlijsten aan de LO-lkr. 

 

Algemeen besluit  

Schrijf een persoonlijke positieve boodschap voor de leerling  

Vertel wat al goed gaat en waar nog aan gewerkt moet worden.  

 

3. Gedragsrapport 
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Het gedragsrapport is een aanvulling van het gewone rapport. Deze worden 2-maandelijkse 

ingevuld ( telkens de laatste vrijdag van de maand )  

De gedragsrapporten worden telkens door de directeur uitgedeeld in de klassen. 

Leerlingen krijgen volgens onderstaand overzicht gouden, zilveren , bronzen of geen medaille : 

Gouden medaille = alles groen 

Zilveren medaille = groen + 1 oranje 

Bronzen medaille = groen + 2 oranje 

Geen medaille = 1 rood of 3 oranje 

 

Na ontvangst van de rapporten volgt een reflectie moment in de klas. De lln noteren wat ze gaan 

beter doen. Leerlingen die alles rood scoren moeten op gesprek bij de directeur. 

Van de leerlingen die een gouden medaille behaalden wordt een foto gemaakt en die komt op  

de facebook-pagina. 

 

Op het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen die veel gouden medailles behaalden een 

extraatje. 

 

4. Rapport AN 

AN-lkr gaat alleen beoordelen op attitudes en doelen Nederlands. 
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Inhoud : Deel 2 : Ondersteunende werking : 

 

2.1 Organisatie en functioneren 

1. Context 

2. Input 
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3. Betrokkenen 

4. Externe partners 

5. Jaarplan 

2.2 Praktische afspraken 

1. Schooleigen afspraken 

2. Afspraken met leerlingen 

3. Afspraken met ouders 

4. Afspraken met schoolbestuur 

2.3 Personeel 

1.Evaluatiecyclus 

2.Onthaalbeleid en aanvangsbegeleiding 

3. Visie op personeelsbeleid 

2.4 Middelen 

1.Infrastructuur  

2.Materialen 
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2. Ondersteunende werking 
 
2 . 1  O R G A N I S A T I E  E N  F U N C T I O N E R E N  

1.Context 

Mevr Verburg is directeur sinds 2008-2009 , dit halftijds samen met Dhr. Mertens. 

Vanaf schooljaar 2009-2010 voltijds directeur van 2 vestigingen GBS Kameleon en GBS Scheut. 

Vanaf 2010-2011 alleen GBS Scheut. 

Uitbreiding van GBS Scheut voorzien vanaf schooljaar 2017-2018. 

 

 

Gemeentebestuur van Anderlecht, Raadsplein 1 1070 Anderlecht 

  

 De gemeenteraadsleden zijn: 

 De burgemeester van Anderlecht: Dhr Eric Tomas 

 Schepen bevoegd voor Onderwijs: Mevrouw Elke Roex 

 

 Directeur Vlaamse Gemeenschapsmateries: Dhr  Hannes De Geest  

 

 Meer informatie kan u  terugvinden op http://www.anderlecht.be/           

                            

 De school behoort tot de scholengemeenschap Anderlecht met volgende scholen als leden: 

 Scholengemeenschap van het Gemeentelijk Basisonderwijs Anderlecht 

  

 Schepen van Onderwijs: Mevr. Elke Roex                                         02/5580833 

  

 Directeur Vlaamse Gemeenschapsmateries: Dhr. Hannes De Geest    02/5580803      

 Adjunct :                 Dhr. Joris Raskin            02/5580832   

  

 Secretariaat: Mevr. Annie Hauwaert                                                           02/5580823 

  

 Administratieve cel : Mevr. Bea Van Lierde                                              02/5580893 

                                      Mevr.Martine Blancquaert                                 

 02/5580889 

                                     Dhr.  Nicolas Rousseau                                    02/5580890 

  

 Pedagogische cel: Mevr. Charlotte Demeyer     02/5580831 

  

 Coördinerend Directeur: Dhr.  Jean-Claude Mertens                            02/8000790 

 Administratief medewerker SG : Mevr. An Coppens                                    02/5580947 

 Beleidsmedewerker : Mevr Sigrid Moerman  
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Samenstelling scholengemeenschap: 

 

 Basisschool Veeweide – Directie Mevr. Marleen COPPENS 

 Directie 02 521 01 11 – fax 02 521 01 11 – gbsveeweide@anderlecht.brussels 

 Veeweide (K12) Veeweidestraat, 80 

 Veeweide (L1/L12) Veeweidestraat, 82 

 

 Basisschool Goede Lucht – Directie Mevr. Anne-Marie DE ROOSE 

 Directie 02 522 69 78 – gbsgoedelucht@anderlecht.brussels 

 Goede Lucht (K9) Séverineplein, 1 A 

 Do-Re-Mi (K16) Demosthenesstraat, 231 

 Goede Lucht (L14) Séverineplein, 1 

 

 Basisschool De Vijvers – Directie Mevr. Nathalie BREELS 

 Directie 02 523 76 77 – fax 02 522 76 87 – gbsdevijvers@anderlecht.brussels 

 De Vijvers (K3) Marius Renardlaan, 5 

 De Vijvers (L18) P. Longinstraat, 1/3 

 

 Basisschool Dertien – Directie Mevr. Leen VAN PEEL 

 Directie 02 521 72 18 – fax 02 521 72 18 - gbsdertien@anderlecht.brussels 

 Wayez (K1) Doverstraat, 25 

 Dertien (L13) Wayezstraat 56 

 

 Basisscholen Het Rad en De Asters – Directie Mevr. Gerty VELDEMAN 

 Directie 02 524 23 21 -  gbsradasters@anderlecht.brussels  

 De Radertjes (K7-K21) G. Melckmanslaan, 18 B 

 Het Rad (L11) G. Melckmanslaan, 18 B 

 De Asters (L19) Asterhoek, 6 

 

 Basisschool Scheut – Directie Mevr. Christine VERBURG 

 Directie 02 522 95 11 – fax 02 522 95 11 - gbsscheut@anderlecht.brussels 

 Scheut (K5-L7) Van Souststraat, 80 

 

 Basisschool Kameleon – Directie Mevr. Aurore SIRJACQ   

 Directie 02 523 39 87 – fax 02/520 15 64- gbskameleon@anderlecht.brussels 

 Kameleon (K 6-L9/10) Odonstraat, 22 

 

 Buitengewoon lager onderwijs Magnolia – Directie Mevr. Carine GOOSSENS 

 Directie  0499/866986   – blomagnolia@anderlecht.brussels 

 BLO Magnolia Itterbeekselaan, 226 

 

 

 

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik van de  

OVSG-leerplannen, in de leergebieden: 

- lichamelijke opvoeding; 

- muzische vorming; 

- taal; 
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- wereldoriëntatie; 

- wiskundige initiatie en wiskunde; 

- Frans 

en voor het lager onderwijs de leergebiedoverschrijdende thema's: 

- leren leren; 

- sociale vaardigheden; 

- ICT 

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één 

van de 

erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer. 

 

Schoolstructuur 

 

De kleuters en lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd.  

 

Kleuterschool         Lagere school  

  

Leeftijd 

  

Klasgroep  Klascode  Leeftijd 

  

Klasgroep  Klascode 

2,5 j  onthaalklas  0KK  6 j 1ste  leerjaar L1 

3j 1ste kleuterklas 1KK  7 j 2de  leerjaar L2 

4 j 2de kleuterklas 2KK 8 j 3de leerjaar L3 

5 j 3de kleuterklas 3KK 9 j 4de leerjaar L4 

   10 j 5de leerjaar L5 

   11 j  6de leerjaar L6 

 

 

2.Input 

 

Buurt- en leerlingenkenmerken 

 

Buurtkenmerken 

Demografische gegevens van de gemeente Anderlecht 

( bron: www.observatbru.be) 

Hoog geboortecijfer  

Groot aandeel ouderen ( vergrijzing)    

Groot aandeel alleenstaande moeders 

Het sterftecijfer : hoger dan dat van het Gewest. ( van   

cardiovasculaire aandoeningen , aandoeningen van de luchtwegen  

komen proportioneel vaker voor en diabetes ( doodsoorzaak).  

      -   Lage gezondheid bevolking 

 

 

Socio-economische status van de bevolking 

Hoge werkloosheidsgraad: meer in oosten en sociale      

woonwijken, dit in vgl met westen.  In Anderlecht en in het Brussels  

Gewest woont 34 % van   de jongeren onder de 18 jaar in een  

huishouden zonder inkomen.  

http://www.observatbru.be/
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     -   Inkomsten: Het gemiddelde en mediane inkomen in Anderlecht is             

          lager dan in het Brussels Gewest 11, en dus lager dan in het land. 

     -   Opleidingsgraad: lage opleidingsgraad ouders van de kinderen  

 

 

Huisvesting en leefomgeving 

-   Hoog aandeel sociale woningen: De meeste sociale woningen zijn   

     standaard uitgerust (88,2 % heeft basisvoorzieningen: een badkamer,  

     stromend water en een toilet in huis)  

-   De omgeving is veeleer groen 

-   Andere niet sociale woningen: ( vb van particulieren) ,  woningen vaak in 

     slechte staat , vaak ontbreekt badkamer, centrale verwarming en de  

     vloeroppervlakte is kleiner.   

 

Gegevens onderwijs  

Onderwijstype: vaker technisch en vooral beroepsonderwijs in vgl  

met het gemiddelde van het Gewest.  

Het schoolaanbod in deze richtingen is groot 

Aandeel jongeren dat algemeen secundair onderwijs volgt, ligt  

significant onder het gewestelijke gemiddelde 

      -   Vaak schoolachterstand   

Weinig doorstroming hoger onderwijs ( vooral oostelijke wijken en  

sociale woonwijken waar de ouders ook vaak zeer laaggeschoold  

zijn)   

Gevolg : minder kansen op arbeidsmarkt 

Vermoeden mogelijke oorzaak: gebrekkige beroepskeuzevoorlichting of van  

een discriminatie die specifiek deze populatie treft.  

 

 

Wat bestaat er aan Nederlandstalige vrije tijdsinitiatieven  in de  

“buurt” van de school? 

Belangrijkste (winkel)straat Ninoofstesteenweg  

Parken: Astridpark, centraalpark, crickspark  

Beeldenstorm  

kik 

Cosmos  

Buurtsport Brussel 

Muziekacademie 

Walala ( spelotheek) 

Gemeenschapscentrum De Rinck  

  

Opmerking: Veel te weinig in de onmiddellijke buurt van de school 

 

 

Leerlingenkenmerken 

Waar wonen de kinderen van de school?             

75% kinderen wonen in Anderlecht  

14,5%  kinderen wonen in de gemeente Sint- Jans Molenbeek 

4,5% in Brussel stad , 1% Jette,  2% Koekelberg,  

1% Neder-over-Heembeek ; 1% St-Lambrechts-Woluwe   
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Buiten Brussel : 1,5% ( Dilbeek , Schepdaal en Roosdaal )  

 

Etnische achtergrond van de leerlingen: Marokko , Turkije , Pakistan, Spanje , Kameroen , Congo , 

Kosovo , Albanië , Griekenland , Roemenië , Servië , Jordanië , Nederland , Frankrijk , .. 

Grootste % uit Marokko.  

 

Leerprestaties van de kinderen 

De taalvaardigheid van onze leerlingen is zeer zwak. Bijna alle kinderen komen in de onthaalklas 

binnen zonder enige notie van het Nederlands. Voor de meeste kinderen wordt het Nederlands 

hun 2de en zelfs hun 3de taal. Daarom is het zeer belangrijk om veel aandacht te besteden aan 

woordenschatverwerving vanaf de onthaalklas tot en met het 6de leerjaar. 

We merken dat sommige leerlingen meer tijd nodig hebben om de taal te verwerven dan 

anderen. Sommige kinderen nemen eerst de taal op en komen pas in een 2de of 3de kleuterklas 

tot spreken. 

De beperkte woordenschat heeft ook een weerslag op andere vakken en domeinen. Heel wat 

leerlingen scoren daarom zwak voor spreken, luisteren en begrijpend lezen. 

 

 

Ook wiskundige begrippen worden moeilijk verworven, omdat ze alleen in schoolse situaties aan 

bod komen. Op oefeningen die minder talig zijn, scoren onze leerlingen over het algemeen beter. 

Het technisch leesniveau is, zeker in de onderbouw, nog zwak. Ouders bieden weinig 

ondersteuning en de drempel naar de bibliotheek is vaak te hoog.  Leerlingen beleven nog te 

weinig plezier aan het lezen en zien het te vaak als een verplichte opdracht. 

Ook op het gebied van spelling zijn er nog heel wat hiaten. Onze leerlingen hebben nood aan 

duidelijke structuren en gaan niet zelfontdekkend leren. Ze hebben meer nood aan expliciete 

instructie op het gebied van spelling. 

De leefwereld van vele leerlingen beperkt zich tot de onmiddellijke omgeving van hun huis en hun 

school. Ze hebben weinig kennis van de ruimere wereld rondom hen. Door middel van 

leeruitstappen en geïntegreerde werkperioden moeten wij proberen hun wereld uit te breiden. 

Regelmatig worden we ook in de lagere school geconfronteerd met anderstalige nieuwkomers. 

Deze kinderen stappen de lagere school binnen zonder enige kennis van het Nederlands en een 

heel andere culturele achtergrond. De integratie voor deze leerlingen is zeer moeilijk en zij vragen 

dan ook om een specifieke aanpak. 

De ouders van onze leerlingen zijn over het algemeen laaggeschoold. Daarom zijn ze minder 

vertrouwd met de schoolse vaardigheden en kunnen ze er hun kinderen niet bij helpen. De 

kleuterschool is vaak het eerste contact met deze vaardigheden en vragen dan ook extra 

inoefening. Vermits de ouders weinig ondersteuning kunnen bieden, moeten we ook extra 

aandacht besteden aan het ‘leren leren’ van onze leerlingen. 
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3.Betrokkenen 

Meerdere betrokkenen op school : 

Schoolraad , leerlingenraad , werkgroepen , klassenraad , kinderraad ,… 

 

Zie aparte mappen 

 

4.Externe partners 

Meerdere externe partners : 

Bib, Huis van het Nederlands, buurthuis, De Rinck, CLB , Green , Hopon, KIK, OCB , OVSG , … 

 

Zie aparte mappen  

 

5.Jaarplan 

Bij het kleuterteam zijn er 2 voltijdse ondersteuners voor 4 klassen. + 1 ondersteuner 20/24 en 

1ondersteuner4/24 

Lien staat bij 0KK en 1KK 

Sandra staat bij 1KK 

Virginie staat bij 2KK  

Kathleen staat bij 3KK 

Verder nog Heidi , kinderverzorgster  

 

In het lager zijn er 3 voltijdse ondersteuners en 6 klasleerkrachten. 

+ 1 ondersteuner 2/24 ( AN ) 

 

Voor de ondersteuning is de meeste hulp nodig in de onderbouw . Daarom kiezen we om daar 

telkens 16u ondersteuning te bieden en in de bovenbouw 8u.  

Elke ondersteuner heeft dus een klas uit de onderbouw en een klas uit de bovenbouw.  

Constance staat bij L1-L4 

Nargis staat bij L2-L5 

Inge staat bij L3-L6 

 

Tijdens het schooljaar zijn er meerder klasoverschrijdende activiteiten: 

-voorlezen in de klassen  

-intergratiemomenten 3KK – L1 

-activiteiten binnen jaarthema : talenten 

-acties door de leerlingenraad 

-… 

 

Lestijdenpakket , uurroosters , maand- en jaarkalender, toezichten , klaswerkplan ,… 

 

Zie aparte mappen 
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2 . 2  P R A K T I S C H E  A F S P R A K E N  

1.Schooleigen afspraken 

Afwezigheden 

 

a) Ziekte 1 dag 

=> Directie verwittigen 0486 05 39 90  

Geen email !! sms of bellen tussen 7u- 8u de dag zelf. Indien mogelijk de dag ervoor , dan mag 

email wel  ) 

Geen formaliteiten ( binnen de maand ) maar wel kans op controle. Je moet dus thuis blijven of 

kunnen bewijzen dat je afwezigheid te maken had met je ziekte (doktersbezoek, 

apothekersbezoek ). Wanneer je op een andere locatie dan je officieel adres verblijft moet je dit 

doorgeven.  

( lkrn LBV verwittigen Dhr. Mertens sms 0495 50 54 71 ) 

b) Ziekte meerdere dagen 

 

=> Directie verwittigen sms of bellen ( geen email ! )  

Bij verlenging moeten de data aansluiten. 

Indien je één dag ziek bent en daarna verlengt moet je een pers 16 en attest afgeven die start bij 

je eerste dag afwezigheid. 

( lkrn LBV verwittigen Dhr. Mertens sms 0495 50 54 71 )  

 

Vb: Indien je maandag ziek bent en belt, geen briefje. Maar dinsdag nog steeds niet beter => 

naar dokter op dinsdag en je documenten laten invullen op datum van maandag !!! + Terug sms of 

bel naar directeur op dinsdag tussen 7u-8u !!  ( of eventueel al maandagavond )  

 

Je moet je pers 16 binnen de 48u doormailen in PDF naar sganderlecht@gmail.com ( zet liefst de 

school in cc : scheut7@gmail.com ) of per post aan de hoofdzetel GBS Veeweide :  

Veeweidestraat 80/82  -  en dus niet naar de school ! 

 

en 

 

Medisch attest naar : 

Certimed 

T.a.v. Dienst Onderwijs 

Taxandriagebouw benedenverdieping 

Gouverneur Roppesingel 25 

3500 Hasselt 

Gratis telefoonnummer: 0800-94994 

Fax: 011-30 12 51 

of E-mail: absenteisme.onderwijs@certimed.be 

(dus niet meer naar Mensura) 

 

 

In  te vullen bij een uitstap ( en doormailen directie ) 
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Aparte map voor : 

Dienstorders 

Evacuatieplan 

… 

 

2.Afspraken met leerlingen 

We werken met de 3 kapstokregels :  
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Zie ook gedragsrapport 

+ attitudeplaten : 
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3.Afspraken met ouders 

Wij vragen aan de ouders om de leefregels van de school te respecteren en ook de kinderen te 

stimuleren om deze leefregels na te streven. 

 

die te laat komen,. Deze kinderen hebben het dan ook moeilijk om bij de lessen aan te sluiten. 

Daarom vragen wij uitdrukkelijk : “Breng de kinderen tijdig naar school” 8u35’ tot 8u45’ 

 

de naschoolse activiteiten volgen worden om 16u20’ afgehaald. 

en zijn 

dient dit gemeld te worden. Men neemt het recht niet in eigen handen. 

 

indien nodig met de directie. Overleg met de leerkrachten is mogelijk na afspraak . Dit kan in 

de agenda genoteerd worden. 

 

schoolmateriaal, of andermans bezit, zal het kind hiervoor een opmerking krijgen en de 

ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Deze kosten zullen door de ouders moeten 

vergoed worden. 

 

afwezigheidattest binnen. 

-nummer, … 

 Vaak worden we geconfronteerd met luizen bij de kinderen. Kijk daarom regelmatig het haar 

van uw kind na. Bij vaststelling verwittig onmiddellijk de school. 

 

Een aanvraagformulier + attest met stempel van de werkgevers, met vermelding van de 

werktijden, dient bij de verantwoordelijke van de bewaking afgegeven te worden. 

 

GSM-toestellen toegelaten maar worden bij het binnenkomen van de school uitgezet en 

blijven in de boekentas. 

 

toegelaten en zullen onmiddellijk afgenomen worden. Ook worden er geen harde ballen 

toegelaten. (zie ook afspraken/leefregels leerlingen) 

 

wij de ouders om ons hierin te steunen, denken we aan de vaste fruitdag, gezonde 

brooddoos,water, … 

 

schooluren. 

Kinderen opvoeden en begeleiden in hun groei naar geestelijke en lichamelijke zelfstandigheid 

is een zware taak die deels thuis en deels in de school gebeurt. Samenwerken en overleg is 

dus nodig in het belang van uw kind. Onze gezamenlijke inzet is nodig omdat “uw kind” 

belangrijk is. 

 

+ engagementsverklaring ( in afsprakennota ) 

 

4.Afspraken met schoolbestuur 

Zie arbeidsreglement 
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2 . 3  P E R S O N E E L  

1.Evaluatiecyclus 

Zie map personeelsbeleid 

 

Iedere leerkracht heeft een apart mapje binnen de map personeelsbeleid. 

Hierin alle opvolging : 

-coachingsgesprekken 

-functioneringsgesprekken 

-evaluatiegesprekken 

-verder ook de attesten gevolgde nascholingen 

 

Er zijn regelmatig flitsbezoeken in alle klassen.  

Elke leerkracht krijgt bij de start een functiebeschrijving , vanaf die datum start de  

periode van 4 jaar , waarbinnen men minstens 3 functioneringsgesprekken en 1  

evaluatiegesprek heeft . 

Coaching gesprekken gebeuren doorlopend naar aanleiding van een gebeurtenis , klasbezoek of 

opvolging werkpunten.   

 

2.Onthaalbeleid en aanvangsbegeleiding 

 

Nieuwe leerkrachten krijgen 2 meters. De zorgco voor alles wat betreft pedagogische en 

didactische vragen. En de verantwoordelijke voor nieuwe leerkrachten , juf Essia voor alle andere 

dagdagelijkse vragen. 

De zorgco neemt de belangrijkste visies door met de nieuwe leerkracht en heeft meermaals via 

overleg een gesprek met de nieuwe leerkracht om eventuele vragen verder te verduidelijken.  

Zie map nieuwe leerkrachten 

Bij de indiensttreding ontvangt iedere leerkracht : 

-een schoolreglement 

-een arbeidsreglement 

-een afsprakennota van de school 

-een functiebeschrijving  

-OVSG leerplanzoeker ( code ) 

 

Verder is er onthaalbegeleiding voor nieuwe leerkrachten vanuit de SG. Zij krijgen een 

onthaalmoment bij de start van het schooljaar. Er zijn een 3-tal intervisies doorheen het schooljaar 

+ er is individuele opvolging.  

 

3.Visie op personeelsbeleid 

Vacatures voor nieuwe leerkrachten worden geplaatst door de dirco op BOP en VDAB . Alle 

vacatures die in aanmerking komen voor de betrekking worden doorgemaild naar de betrokken 

directies. 
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De directeur maakt een afspraak voor een verder gesprek , al dan niet in aanwezigheid van de 

dirco.  

Er wordt getracht een gezonde mengeling van M/V , Belgische en andere nationaliteiten, Brussel 

en buiten Brussel,… aan te werven. Het vinden van mannelijke kandidaten blijft echter moeilijk.  

… 

Jaarlijks ontvangen de leerkrachten digitaal het handboek voor de leerkracht met praktische 

afspraken. Ook te raadplegen via de aparte inlog op de website 

2 . 5  M I D D E L E N  

1.Infrastructuur 

Zie veiligheidsmap ( plannen gebouw ) 

 

5 klassen op gelijkvloers en 5 klassen op 1ste verdiep . 

Turnzaal in gedeelte Nightingale. 

 

2.Materialen 
 

Zie map materialen 
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3.Output 
 

zie map output 

 
3 . 1  ( L E E R ) P R E S T A T I E S  

3 . 2  O U T C O M E S  

3 . 3  S C H O O L L O O P B A A N  

3 . 4  T E V R E D E N H E I D  
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4. Kwaliteitszorg 
 

4 . 1  S Y S T E E M  

Zie hiervoor zorgplan, ouderbeleid, talenbeleid, zorgoverleg, huiswerkbeleid, werkgroep 

kwaliteitszorg, … 

 

 

4 . 2  P R O F E S S I O N A L I S E R I N G  

Nascholingsplan 2016-2017 : 

 

studiedag 1 

5 oktober 2016 
Motivering 

Team kleuter en lager : 

MuVo verticale lijn 

Naar aanleiding van volgende werkpunten doorlichting : 

-De eindtermen muzische vorming in voldoende mate bereiken 

door de toepassing van het leerplan. 

-Leerkrachten hanteren de doelenzoeker op een verschillende 

wijze. Er zijn nauwelijks afspraken voor verticale samenhang 

studiedag 2 

18 januari 2017 
Motivering 

Team kleuter en lager : 

Expliciete Directe Instructie 
voor betere leerresultaten 
van je leerlingen 
 

  

Naar aanleiding van volgende werkpunten doorlichting : 

-Een continue begeleiding van leerlingen over de leerjaren heen. 

De leraar voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. In deze praktijkgerichte 

studiedag bundelen we tal van tips en technieken om je lessen via deze 

effectieve methodiek uit te werken. We passen de principes toe op concreet 

lesmateriaal zodat je er de volgende dag in je klas mee aan de slag kan. 

Leraren zijn enthousiast over de inhoud van EDI, want ze mogen doen waar ze 

goed in zijn, namelijk onderwijzen! 
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studiedag 3 

15 maart 2017 
Motivering 

Team kleuter en lager : 

Opvolging doorlichting 

 

Naar aanleiding van volgende werkpunten doorlichting : 

 

 

Doorheen het jaar 

Nascholingsprioriteiten Motivering 

Team kleuter en lager : 

 

Opvolging actieplan door 

OVSG 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Uitbouwen en systematisch hanteren van de leerplandoelen bij de lessen 

Nederlands en MuVo. 

-Hanteren van een planmatige aanpak bij professionaliseringstrajecten en het 

voorzien van doelen op kort , middellange en lange termijn. 

-Het verhogen van de effecten van de leerlingenbegeleiding. 

-Differentiatie gekoppeld aan brede evaluatie met een link naar zorg en plan 

van aanpak. 

Team lager : 

 

Vraaggestuurde 

begeleiding door OCB 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Een planmatige hulpverlening bij sociaal-emotionele problemen. 

-Een gerichte professionalisering inzake sociaal-emotionele begeleiding. 

We vragen hulp om  leerkrachten  te begeleiden  in preventieve basiszorg naar 

gedragsproblemen en om de  relatie  leerkrachtleerling  te bevorderen. 

 

1. Individuele nascholingen: 

 

Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

25/10/2

016 

13/2/20

17 

17/5/20

17 

OVSG SG 

1070 

2 zorgondersteuners 

( kleuter + lager )  

 

7/9/16;

12/10/1

6;9/11/

Zorgplatforms 

SG Anderlecht 

Cindy Dieriks 

OCB , G. 
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Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

16;7/12

/16;11/

1/17;15

/2/17;8/

3/17;19

/4/17;1

0/5/17;

28/6/17 

Moreaustraat ,1 

18/10/2

016 

9/12/20

16 

8/2/201

7 

28/4/20

17 

 

OVSG zoco’s Cindy Dieriks 

 

 

23/9/20

16 

OVSG 

startende zoco 

Nargis Boukhris 

Griet De Smedt 

 

3x / 

klaslkr. 

doorhe

en het 

schoolj

aar 

Intervisies per 

klas op niveau 

SG 

Elke klasleerkracht  Uitwisseling kennis en ideeën per 

klas. Uitwerken van gezamenlijke 

praktijkvoorbeelden.  

17/2/20

17 

Speeldeeg voor 

peuters en 

kleuters 

Cendy Braem 

9u30-15u30 

Campus Kruidtuin 

Lange Ridderstraat , 

44 

2800 Mechelen 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Ruime kansen tot muzisch 

exploreren en experimenteren in de 

kleuterafdeling. 

Tijdens deze vorming maak je zelf 

verschillende soorten speeldeeg 

waarmee de kinderen plezier 

kunnen hebben, vaardigheden 

kunnen ontwikkelen en interessante 

speel- en leerervaringen kunnen 

beleven. De recepten zijn echt 

bruikbaar in de klas en zijn snel en 

gemakkelijk te maken volgens het 

niet-koken-principe. 

Kinderen zijn gevoelig, ze leren de 

wereld ontdekken en hun 

vaardigheden ontwikkelen met hun 

zintuigen: ruiken, voelen, proeven, 

horen, kijken. We geven deze 
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Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

vaardigheden extra aandacht 

doorheen de activiteiten om de 

zintuigen van de kinderen optimaal 

te prikkelen. Voor de meeste 

activiteiten steken we tijdens deze 

vormingen zelf de handen uit de 

mouwen. Zo ondervind je zelf hoe 

leuk het is om het deeg te maken, te 

gebruiken, te voelen en ga je naar 

huis met een heleboel 

praktijkervaring. Daarnaast geven 

we nog tips over andere activiteiten 

die je met speeldeeg in je eigen klas 

kan uitproberen. 

14/3/20

17 

Wiebelkids en 

frullemies 

Diane Debacker 

9u30 tot 16u30 

Hogeschool Odisee, 

Warmoesberg 26, 

1000 Brussel 

 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Een gerichte professionalisering 

inzake sociaal-emotionele 

begeleiding. 

Tijdens deze nascholing: 

 leer je ‘wiebelgedrag’ en andere 

uitingsvormen van stress bij 

kinderen te herkennen en 

verklaren. 

 maak je kennis met 

ontspanningsoefeningen voor in 

de klas. 

 leer je ook voor jezelf op zoek te 

gaan naar voldoende energie en 

focus om voor de klas te staan. 

11/01/2

017 

Onthaal 

centraal 

Peggy Nicola 

9u-12u 

Campus Kruidtuin 

Lange Ridderstraat , 

44 

2800 Mechelen 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

- Meer aandacht voor doelgericht 

spreek- en luisteronderwijs in de 

kleuterafdeling. 

Het onthaal heeft tot op heden nog 

een grote impact in onze 

kleuterklas. We houden ervan om 

samen met onze kleuters in de kring 

te zitten, zingen, praten… 

Kringmomenten hebben een 

positieve invloed op het 

groepsklimaat. Maar zijn lange 

kringmomenten wel functioneel?  

In deze sessie krijg je een beeld van 

hoe een ‘open onthaal’ extra kansen 

kan bieden. Het initiatief van 

kinderen wordt vergroot. De kleuters 
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Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

worden uitgedaagd om te plannen 

en gaan zelfsturend aan de slag. De 

ervaringen die kinderen opdoen 

tijdens het onthaal kunnen 

aanleiding zijn voor een gezamenlijk 

kringmoment. De leerkracht treedt 

op als coach en krijgt de kans om in 

te spelen op individuele noden van 

de kleuters.  

26/10/2

016 

Van proberen 

kan je leren  

Essia Selini 

9.00 tot 12.00 uur 

Campus Kruidtuin 

Lange Ridderstraat , 

44 

2800 Mechelen 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Een gerichte professionalisering 

inzake sociaal-emotionele 

begeleiding. 

Onze kinderen zijn al zo vaak 

gefocust op lukken. ‘Falen is geen 

optie’, scandeert Rox op televisie in 

het rond. Hoe leren we onze 

kleuters dan nog omgaan met 

mislukken? Want van proberen kan 

je leren! 

Vlajo gaat samen met jou 

onderzoeken hoe je een sterke 

speel- en leeromgeving uitbouwt. 

We kijken hoe je van ‘sturen’ naar 

‘coachen’ groeit en hoe evalueren 

een middel wordt om kleuters te 

ondersteunen. Een open onthaal, 

een uitdagende invulling van 

hoeken, bewuste interventies en 

tussenkomsten, terugblikken met 

kleuters om een stap verder te 

zetten,... Kortom, hoe daag ik mijn 

kleuters nog meer uit en creëer ik 

nog meer kansen om hen beter en 

breder te leren kennen? Na de 

workshop krijg je toegang tot het 

leerkrachtgedeelte van de Vlajo-

website waar je talrijke tips en 

opdrachten terugvindt. 

16/01/2

017 

Focus op 

muzische 

vorming : 

-Spelen met 

drama, 

beweging en 

muziek 

-Muzische 

Iris Michiels 

9u30-16u30 

Brussel 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-De eindtermen muzische vorming 

in voldoende mate bereiken door de 

toepassing van het leerplan. 

-aanbieden van ruimer aanbod 

Tijdens deze nascholing: 
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spellen  maak je kennis met een breed 

aanbod aan drama-activiteiten. 

 ga je actief aan de slag met 

concrete werkvormen. 

 word je gestimuleerd om te 

durven werken met drama. 

 maak je kennis met een aanbod 

aan muzische spellen. 

 ontdek je de praktische 

inzetbaarheid van de spellen in 

het muzische aanbod. 

 verken je welke doelen in 

drama, dans, beeld en muziek 

je met welke spellen aan bod 

kunt laten komen. 

 ervaar je de kracht van spel in 

een muzische context. 

16/01/2

017 

Focus op 

muzische 

vorming : 

- Vernieuwende 

muzische 

activiteiten 

verzinnen met 

de muzische 

conceptkaarten 

- Leren kijken 

met kinderen 

naar kunst uit 

alle domeinen 

Inge Cardinaels 

9u30-16u30 

Brussel 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-De eindtermen muzische vorming 

in voldoende mate bereiken door de 

toepassing van het leerplan. 

-aanbieden van ruimer aanbod 

Tijdens deze nascholing: 

 verzamel je nieuwe ideeën in 

muziek, dans, drama en beeld 

door combinaties te maken. 

 leer je doelgericht muzisch te 

werken. 

 ontdek je hoe je een les kunt 

ontwerpen op basis van een 

concept. 

 leer je kunstbeschouwende 

gesprekken begeleiden. 

 ontdek je dat je geen 

kunstexpert hoeft te zijn om aan 

kunstbeschouwing te doen. 

 leer je kunst uit alle domeinen 

kennen en selecteren. 

 leer je ideeën voor 

verwerkingsopdrachten 

http://www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod/16-17-muzische-conceptkaarten.php
http://www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod/16-17-muzische-conceptkaarten.php
http://www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod/16-17-muzische-conceptkaarten.php
http://www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod/16-17-muzische-conceptkaarten.php
http://www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod/16-17-muzische-conceptkaarten.php
http://www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod/16-17-muzische-conceptkaarten.php
http://www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod/16-17-kijken-naar-kunst.php
http://www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod/16-17-kijken-naar-kunst.php
http://www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod/16-17-kijken-naar-kunst.php
http://www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod/16-17-kijken-naar-kunst.php
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‘afleiden’ uit kunst. 

10/3/20

17 

Meer muzisch 

initiatief 

Inke Pille 

9u30-12u30 

Sint-Niklaas 

 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-De eindtermen muzische vorming 

in voldoende mate bereiken door de 

toepassing van het leerplan. 

-aanbieden van ruimer aanbod 

Tijdens deze nascholing: 

• leer je verschillende vormen van 

sturing situeren in het muzisch 

werken. 

• ervaar je aan de hand van 

concrete voorbeelden hoe je 

zelfsturend werken 

kunt vormgeven in verschillende 

muzische domeinen. 

• koppel je doelgericht werken aan 

het inspelen op wat leerlingen 

aanbrengen. 

• leer je leereffecten maximaliseren 

door middel van gepaste 

interventies. 

12/01/2

017 

Textiele 

werkvormen 

Inke Pille 

9u30-15u30 

Campus Kruidtuin 

Lange Ridderstraat , 

44 

2800 Mechelen 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-De eindtermen muzische vorming 

in voldoende mate bereiken door de 

toepassing van het leerplan. 

-aanbieden van ruimer aanbod 

Stof, wol, garen, vilt, koord … Nee, 

dat is niet zomaar de inhoud van 

een overschotjesdoos, maar wel het 

materiaal dat we gaan gebruiken om 

‘textielkunst’ mee te maken. Want 

met kleine overschotjes maak je 

prachtige kunstwerken. 

Weven en naaien komen vaak niet 

meer aan bod in onze lessen, 

nochtans zijn ze prima 

implementeerbaar in onze lessen 

beeld. We laten jullie kijken naar het 

proces. Nadien gaan we zelf 

ontwerpen aan de hand van korte, 
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creatieve en concrete opdrachten. 

We kijken hierbij ook naar 

kunstenaars die met textiel werken 

en verdiepen ons in culturele 

gebruiken en ambachten zoals 

batikken. Hoewel dit deels overlapt 

met de doelen van techniek, maken 

wij unieke, creatieve en kleurrijke 

creaties die passen in de muzische 

doelen ‘beeld’. 

12/10/2

016 

1001 manieren 

om muzisch te 

werken met 

boeken 

Nargis Boukhris 

9u-12u 

Campus Kruidtuin 

Lange Ridderstraat , 

44 

2800 Mechelen 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-De eindtermen muzische vorming 

in voldoende mate bereiken door de 

toepassing van het leerplan. 

-aanbieden van ruimer aanbod 

-in combinatie met werkpunt rond 

lezen 

Welke schat aan muzische kansen 

zit er in prentenboeken, verhalen, 

sprookjes, tijdschriften, 

gedichtenbundels, strips en kranten 

om muzisch mee te werken? We 

nemen het allemaal onder de loep 

en koppelen er in deze doe- sessie 

alle muzische domeinen aan en 

integreren ze in onze klaspraktijk. 

23/03/2

017 

Leesmotiveren

de 

boekbespreking

en 

Nargis Boukhris 

9u-15u30 

Campus Kruidtuin 

Lange Ridderstraat , 

44 

2800 Mechelen 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-De eindtermen Nederlands in 

voldoende mate bereiken door de 

toepassing van het leerplan. 

Praten over boeken is cruciaal om 

het leesplezier in de klas te 

vergroten. Klassieke 

boekbesprekingen leveren te weinig 

op en vergroten het leesplezier in de 

klas te weinig. We bekijken 

alternatieven en op het einde van 

deze sessie heb jij actief een reeks 

nieuwe werkvormen uitgeprobeerd 

waarmee jij kinderen aan het lezen 

krijgt en hen kritisch leert nadenken 

over hun leesmotivatie tijdens het 

lezen. 
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11/10/2

016 

Elke leraar een 

VIP in Brussel 

Griet De Smedt 

8u45-11u45 

Marcqstraat 16 

Brussel 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-Coaching, opvolging en 

ondersteuning van leerkrachten. 

In deze vorming willen we vooral 

inzoomen op:  

• de kenmerken van een krachtige 

leeromgeving in Brussel; • het 

inspelen op de grote diversiteit in de 

klas;  

• het bieden van talige kansen de 

hele dag en hoe omgaan met de 

taal als mogelijk struikelblok in het 

bereiken van doelen; 

• onze rol als leerkracht in het 

leerproces van ieder kind; 

• het gebruikmaken van een bredere 

schoolomgeving voor de 

ontwikkeling van de leerlingen. 

6/10/20

16 

Maximaal 

megataal 

Essia Selini 

13u30-15u30 

Marcqstraat 16 

Brussel 

Maximaal Megataal is de 

gloednieuwe opvolger van Minimaal 

Maxitaal. Deze publicatie is 

geschreven voor 

kleuteronderwijzers tweede en 

derde kleuterklas. Maximaal 

Megataal biedt inspiratie om 

routines en vaak terugkerende 

onderwijsactiviteiten, zoals onthaal, 

kalenders, kiezen, … krachtiger te 

laten aansluiten bij de typische 

ontwikkelingsnoden van vier- en 

vijfjarige kleuters. Daarnaast staat 

Maximaal Megataal stil bij het 

belang van talige interactie en het 

stimuleren van de hogere talige 

denkvaardigheden van kleuters. 

17/11/2

016 

Ten aanval ! 

Stratego in de 

leesles 

Elke Waelkens 

8u45-11u45 

Marcqstraat 16 

Brussel 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-De eindtermen Nederlands in 

voldoende mate bereiken door de 

toepassing van het leerplan. 

-Coaching, opvolging en 

ondersteuning van leerkrachten. 

In deze vorming willen we zicht 
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krijgen op volgende 

vragen: 

• Wat is de plaats van 

leesstrategieën binnen begrijpend 

lezen? 

• Hoe breng ik de leesstrategieën 

aan? Hoe bouw 

ik ze op? 

• Hoe blijft een leestaak natuurlijk en 

betekenisvol 

en kan ik toch leesstrategieën in de 

kijker zetten? 

• Wat is de kracht van samenwerken 

bij het verinnerlijken 

van leesstrategieën? 

• Hoe kunnen leesstrategieën 

leerlingen aanzetten 

tot zelfreflectie, zelfregulering en 

kritisch denken? 

• Hoe kan ik zicht krijgen op het 

begrijpend lezen 

van de leerlingen? 

• Kunnen ouders een rol spelen bij 

het ondersteunen 

van begrijpend lezen? 

16/03/2

016 

Praktijkwinkel : 

3
de

 graad LO : 

Basis meets 

secundair 

Maxim van Laecke 

13u30-15u30 

Marcqstraat 16 

Brussel 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-Een continue begeleiding van 

leerlingen over de leerjaren heen. 

-Een gerichte professionalisering 

inzake sociaal-emotionele 

begeleiding 

Praktijkverhalen uit de eerste graad 

SO voor leerkrachten 3
de

 graad 

lager onderwijs. 

13/12/2

016 

MuZe gezocht ! Maleik Bouzerda 

8u45-11u45 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-De eindtermen muzische vorming 
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Marcqstraat 16 

Brussel 

in voldoende mate bereiken door de 

toepassing van het leerplan. 

-aanbieden van ruimer aanbod 

-in combinatie met werkpunt rond 

Nederlands 

In deze vorming willen we zicht 

krijgen op volgende vragen: • Hoe 

kan ik een muzische activiteit via 

taal versterken?  

• Op welke wijze laat ik de leerlingen 

hun impressies delen? • Op welke 

wijze kan ik de taalvaardigheid van 

de leerlingen vergroten via 

muzische vorming?  

• Hoe kan ik hen via verhalen 

oriënteren op creatief bezig zijn?  

• Op welke wijze kan ik met hen 

reflecteren op de muzische 

activiteit? 

4/10/20

16 

17/01/2

017 

Speeltijd voor 

iedereen 

Lien Buggenhout  

Inge Cardinaels 

8u45-11u45 

Marcqstraat 16 

Brussel 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Een gerichte professionalisering 

inzake sociaal-emotionele 

begeleiding. 

Kortom na de 2 workshops kan je: 

• kritisch nadenken over zones op 

de speelplaats / 

buitenruimte; 

• een concreet plan opstellen om 

zones aan te 

brengen op jouw speelplaats / 

buitenruimte. 

15/12/2

016 

Spelmaterialen 

tijdens de 

speeltijd 

Lien Buggenhout  

Inge Cardinaels 

8u45-11u45 

Marcqstraat 16 

Brussel 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Een gerichte professionalisering 

inzake sociaal-emotionele 

begeleiding. 

In deze workshop zoeken we een 

antwoord op volgende 

vragen : 

• Welk spelmateriaal kies ik best? 
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Aan welke competenties 

werk ik dan? 

• Hoe zorg ik ervoor dat de kinderen 

zich amuseren 

én tegelijk zorgzaam met het 

materiaal omgaan? 

• Hoe organiseer ik de speluitleen? 

• Hoe krijg ik een langdurig effect? 

• We maken samen een tijdslijn, op 

basis van uw 

eigen situatie op school, zodat een 

lang en rijk 

leven van het spelmateriaal 

gegarandeerd is! 

7/02/20

17 

Sociale 

vaardigheden 

in de speeltijd 

Lien Buggenhout 

Inge CArdinaels 

8u45-11u45 

Marcqstraat 16 

Brussel 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Een gerichte professionalisering 

inzake sociaal-emotionele 

begeleiding. 

hoe sociale vaardigheden zich 

vertalen tijdens de speeltijd; 

inspirerende voorbeelden van 

andere scholen kennen;   

hoe leerlingen, leraren en ouders 

via spel kunnen participeren aan 

een goede schoolsfeer. 

24/01/2

017 

Overgang 

kleuterschool 

naar lagere 

school 

Iris Michiels 

8u45-11u45 

Marcqstraat 16 

Brussel 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Een gerichte professionalisering 

inzake sociaal-emotionele 

begeleiding 

-Een continue begeleiding van 

leerlingen over de leerjaren heen. 

• Welke initiatieven worden gebruikt 

in de kleuterschool om de overstap 

naar het eerste leerjaar zachter te 

maken?  

• Welke inspiratie kan gebruikt 

worden vanuit het eerste leerjaar?  

• Hoe kunnen we de zelfstandigheid 

van de kleuters (h)erkennen en 
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gebruiken in het eerste leerjaar? 

18/10/2

016 

Overgang 3
de

 

graad naar SO 

Nargis Boukhris 

8u45-11u45 

Marcqstraat 16 

Brussel 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Een gerichte professionalisering 

inzake sociaal-emotionele 

begeleiding 

-Een continue begeleiding van 

leerlingen over de leerjaren heen. 

• Kennismaking met het werkboek, 

de handleiding en de website. 

 • Verhelderen van de 

achterliggende visie en de 

doelstellingen. 

 • Hoe je met de materialen aan de 

slag kan in de klas. 

? Geweldloos 

verzet en 

nieuwe 

autoriteit 

Cindy Dieriks 

 

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Coaching, opvolging en 

ondersteuning van leerkrachten. 

-Een planmatige hulpverlening bij 

sociaal-emotionele problemen. 

-Een gerichte professionalisering 

inzake sociaal-emotionele 

begeleiding. 

We laten jullie kennismaken met de 

principes van geweldloos 

verzet/nieuwe autoriteit, een 

vernieuwende aanpak bij het 

versterken van de leraar en het 

schoolteam bij het omgaan met 

probleemgedrag op school. Deze 

aanpak kent een groeiend succes in 

de welzijnssector en bijzondere 

jeugdzorg. OVSG is een van de 

weinige onderwijspartners die van in 

het begin betrokken is bij de 

platformgroep NA/GV in onderwijs, 

met als doel deze aanpak op een 

kwaliteitsvolle manier te 

implementeren in het Vlaamse 

onderwijs. 

 

2. Verschillende nascholingen per ambt: 
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24/08/2

016 

Infosessie 

directies 

Christine Verburg 

13u30-16u30 

Koloniënstraat 40 

1000 Brussel 

Je krijgt info over de nieuwe 

regelgeving voor de start van het 

schooljaar. 

20/9/20

16 

22/11/2

016 

27/3/20

17 

Ontmoeting

sdagen 

directies  

Alle directies SG Bepreken en overlopen wettelijk 

kader. 

Voorstelling nascholing 2016-2017 

-       Vormingsfonds voor directies 

-       Mededelingen OVSG-toetsen 

-       Protocollen Prodia 

-       Kwaliteitszorg: voeren van een 

nascholingsbeleid  

Reader OVSG-toetsen 2016 

Voorstellen praktische proeven 2017 

12/10/2

016 

3/2/201

7 

8/6/201

7 

Intervisiegro

ep : Brussel 

vooruit ! 

Gerty Veldeman  

Aurore Sirjacq 

Christine Verburg 

 

Intervisie waar zowel pedagogische 

als administratieve ondersteuning 

wordt gegeven. 

Uitwisselen van ideeën en 

materialen. 

Opvolging protocollen. 

9/2/201

7 

25/4/20

17 

14/6/20

17 

Directiedage

n OCB 

Alle directies SG Nascholing directies en 

middenkader rond Brusselse 

onderwijsthema’s 

24/8/20

16 

+maan

delijks 

Directieplatf

orms 

Alle directies SG Opvolging actuele lopende projecten 

en acties binnen de 

scholengemeenschap 

Vastleggen van afspraken op niveau 

SG 

? directieraad Alle directies SG + 

schoolbestuur 
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24/08/2

016 

Infosessie 

directies 

Christine Verburg 

13u30-16u30 

Koloniënstraat 40 

1000 Brussel 

Je krijgt info over de nieuwe 

regelgeving voor de start van het 

schooljaar. 

20/9/20

16 

22/11/2

016 

27/3/20

17 

Ontmoeting

sdagen 

directies  

Alle directies SG Bepreken en overlopen wettelijk 

kader. 

Voorstelling nascholing 2016-2017 

-       Vormingsfonds voor directies 

-       Mededelingen OVSG-toetsen 

-       Protocollen Prodia 

-       Kwaliteitszorg: voeren van een 

nascholingsbeleid  

Reader OVSG-toetsen 2016 

Voorstellen praktische proeven 2017 

12/10/2

016 

3/2/201

7 

8/6/201

7 

Intervisiegro

ep : Brussel 

vooruit ! 

Gerty Veldeman  

Aurore Sirjacq 

Christine Verburg 

 

Intervisie waar zowel pedagogische 

als administratieve ondersteuning 

wordt gegeven. 

Uitwisselen van ideeën en 

materialen. 

Opvolging protocollen. 

9/2/201

7 

25/4/20

17 

14/6/20

17 

Directiedage

n OCB 

Alle directies SG Nascholing directies en 

middenkader rond Brusselse 

onderwijsthema’s 

24/8/20

16 

+maan

delijks 

Directieplatf

orms 

Alle directies SG Opvolging actuele lopende projecten 

en acties binnen de 

scholengemeenschap 

Vastleggen van afspraken op niveau 

SG 

? directieraad Alle directies SG + 

schoolbestuur 

 

9/3/201

7-

10/03/2

017? 

Seminarie : 

? 

'Groeiend naar 

een 

zelfsturend 

Alle directies SG ? 

Hotel Aazaert 

Blankenberge ?  

Opvolging werkpunten doorlichting : 

-Coaching, opvolging en 

ondersteuning van leerkrachten. 

-Coördinatie van acties op 
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24/08/2

016 

Infosessie 

directies 

Christine Verburg 

13u30-16u30 

Koloniënstraat 40 

1000 Brussel 

Je krijgt info over de nieuwe 

regelgeving voor de start van het 

schooljaar. 

20/9/20

16 

22/11/2

016 

27/3/20

17 

Ontmoeting

sdagen 

directies  

Alle directies SG Bepreken en overlopen wettelijk 

kader. 

Voorstelling nascholing 2016-2017 

-       Vormingsfonds voor directies 

-       Mededelingen OVSG-toetsen 

-       Protocollen Prodia 

-       Kwaliteitszorg: voeren van een 

nascholingsbeleid  

Reader OVSG-toetsen 2016 

Voorstellen praktische proeven 2017 

12/10/2

016 

3/2/201

7 

8/6/201

7 

Intervisiegro

ep : Brussel 

vooruit ! 

Gerty Veldeman  

Aurore Sirjacq 

Christine Verburg 

 

Intervisie waar zowel pedagogische 

als administratieve ondersteuning 

wordt gegeven. 

Uitwisselen van ideeën en 

materialen. 

Opvolging protocollen. 

9/2/201

7 

25/4/20

17 

14/6/20

17 

Directiedage

n OCB 

Alle directies SG Nascholing directies en 

middenkader rond Brusselse 

onderwijsthema’s 

24/8/20

16 

+maan

delijks 

Directieplatf

orms 

Alle directies SG Opvolging actuele lopende projecten 

en acties binnen de 

scholengemeenschap 

Vastleggen van afspraken op niveau 

SG 

? directieraad Alle directies SG + 

schoolbestuur 

 

team: een 

droom van 

vele 

directeurs...

' 

schoolniveau. 

-De betrokkenheid van alle 

teamleden bij het schoolbeleid. 

Hoe schat jij jouw team in? Ben je 

tevreden over hun functioneren? Of 
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24/08/2

016 

Infosessie 

directies 

Christine Verburg 

13u30-16u30 

Koloniënstraat 40 

1000 Brussel 

Je krijgt info over de nieuwe 

regelgeving voor de start van het 

schooljaar. 

20/9/20

16 

22/11/2

016 

27/3/20

17 

Ontmoeting

sdagen 

directies  

Alle directies SG Bepreken en overlopen wettelijk 

kader. 

Voorstelling nascholing 2016-2017 

-       Vormingsfonds voor directies 

-       Mededelingen OVSG-toetsen 

-       Protocollen Prodia 

-       Kwaliteitszorg: voeren van een 

nascholingsbeleid  

Reader OVSG-toetsen 2016 

Voorstellen praktische proeven 2017 

12/10/2

016 

3/2/201

7 

8/6/201

7 

Intervisiegro

ep : Brussel 

vooruit ! 

Gerty Veldeman  

Aurore Sirjacq 

Christine Verburg 

 

Intervisie waar zowel pedagogische 

als administratieve ondersteuning 

wordt gegeven. 

Uitwisselen van ideeën en 

materialen. 

Opvolging protocollen. 

9/2/201

7 

25/4/20

17 

14/6/20

17 

Directiedage

n OCB 

Alle directies SG Nascholing directies en 

middenkader rond Brusselse 

onderwijsthema’s 

24/8/20

16 

+maan

delijks 

Directieplatf

orms 

Alle directies SG Opvolging actuele lopende projecten 

en acties binnen de 

scholengemeenschap 

Vastleggen van afspraken op niveau 

SG 

? directieraad Alle directies SG + 

schoolbestuur 

 

 heb je nog een hoop verzuchtingen 

en zijn jouw leerkrachten nog zeer 

afhankelijk van jou als leider? Veel 

directies dromen van een 

zelfsturend team. Een groep die 

betrokken is, initiatief neemt, kritisch 
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Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

24/08/2

016 

Infosessie 

directies 

Christine Verburg 

13u30-16u30 

Koloniënstraat 40 

1000 Brussel 

Je krijgt info over de nieuwe 

regelgeving voor de start van het 

schooljaar. 

20/9/20

16 

22/11/2

016 

27/3/20

17 

Ontmoeting

sdagen 

directies  

Alle directies SG Bepreken en overlopen wettelijk 

kader. 

Voorstelling nascholing 2016-2017 

-       Vormingsfonds voor directies 

-       Mededelingen OVSG-toetsen 

-       Protocollen Prodia 

-       Kwaliteitszorg: voeren van een 

nascholingsbeleid  

Reader OVSG-toetsen 2016 

Voorstellen praktische proeven 2017 

12/10/2

016 

3/2/201

7 

8/6/201

7 

Intervisiegro

ep : Brussel 

vooruit ! 

Gerty Veldeman  

Aurore Sirjacq 

Christine Verburg 

 

Intervisie waar zowel pedagogische 

als administratieve ondersteuning 

wordt gegeven. 

Uitwisselen van ideeën en 

materialen. 

Opvolging protocollen. 

9/2/201

7 

25/4/20

17 

14/6/20

17 

Directiedage

n OCB 

Alle directies SG Nascholing directies en 

middenkader rond Brusselse 

onderwijsthema’s 

24/8/20

16 

+maan

delijks 

Directieplatf

orms 

Alle directies SG Opvolging actuele lopende projecten 

en acties binnen de 

scholengemeenschap 

Vastleggen van afspraken op niveau 

SG 

? directieraad Alle directies SG + 

schoolbestuur 

 

is, open kan communiceren en die 

vooral samen met jou school maakt. 

Zo’n team werkt samen met jou, 

eerder dan onder jou. Jij kunt zo’n 

team zelf mee vormen maar daar is 
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Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

24/08/2

016 

Infosessie 

directies 

Christine Verburg 

13u30-16u30 

Koloniënstraat 40 

1000 Brussel 

Je krijgt info over de nieuwe 

regelgeving voor de start van het 

schooljaar. 

20/9/20

16 

22/11/2

016 

27/3/20

17 

Ontmoeting

sdagen 

directies  

Alle directies SG Bepreken en overlopen wettelijk 

kader. 

Voorstelling nascholing 2016-2017 

-       Vormingsfonds voor directies 

-       Mededelingen OVSG-toetsen 

-       Protocollen Prodia 

-       Kwaliteitszorg: voeren van een 

nascholingsbeleid  

Reader OVSG-toetsen 2016 

Voorstellen praktische proeven 2017 

12/10/2

016 

3/2/201

7 

8/6/201

7 

Intervisiegro

ep : Brussel 

vooruit ! 

Gerty Veldeman  

Aurore Sirjacq 

Christine Verburg 

 

Intervisie waar zowel pedagogische 

als administratieve ondersteuning 

wordt gegeven. 

Uitwisselen van ideeën en 

materialen. 

Opvolging protocollen. 

9/2/201

7 

25/4/20

17 

14/6/20

17 

Directiedage

n OCB 

Alle directies SG Nascholing directies en 

middenkader rond Brusselse 

onderwijsthema’s 

24/8/20

16 

+maan

delijks 

Directieplatf

orms 

Alle directies SG Opvolging actuele lopende projecten 

en acties binnen de 

scholengemeenschap 

Vastleggen van afspraken op niveau 

SG 

? directieraad Alle directies SG + 

schoolbestuur 

 

wel wat tijd voor nodig. 

Tijdens deze tweedaagse zoomen 

we in op de vier niveaus die een 

team doorloopt. Bij elk van de vier 

niveaus verandert jouw rol. Eens het 
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Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

24/08/2

016 

Infosessie 

directies 

Christine Verburg 

13u30-16u30 

Koloniënstraat 40 

1000 Brussel 

Je krijgt info over de nieuwe 

regelgeving voor de start van het 

schooljaar. 

20/9/20

16 

22/11/2

016 

27/3/20

17 

Ontmoeting

sdagen 

directies  

Alle directies SG Bepreken en overlopen wettelijk 

kader. 

Voorstelling nascholing 2016-2017 

-       Vormingsfonds voor directies 

-       Mededelingen OVSG-toetsen 

-       Protocollen Prodia 

-       Kwaliteitszorg: voeren van een 

nascholingsbeleid  

Reader OVSG-toetsen 2016 

Voorstellen praktische proeven 2017 

12/10/2

016 

3/2/201

7 

8/6/201

7 

Intervisiegro

ep : Brussel 

vooruit ! 

Gerty Veldeman  

Aurore Sirjacq 

Christine Verburg 

 

Intervisie waar zowel pedagogische 

als administratieve ondersteuning 

wordt gegeven. 

Uitwisselen van ideeën en 

materialen. 

Opvolging protocollen. 

9/2/201

7 

25/4/20

17 

14/6/20

17 

Directiedage

n OCB 

Alle directies SG Nascholing directies en 

middenkader rond Brusselse 

onderwijsthema’s 

24/8/20

16 

+maan

delijks 

Directieplatf

orms 

Alle directies SG Opvolging actuele lopende projecten 

en acties binnen de 

scholengemeenschap 

Vastleggen van afspraken op niveau 

SG 

? directieraad Alle directies SG + 

schoolbestuur 

 

team bij het vierde niveau beland is 

ben je klaar. Ze kunnen de school 

nagenoeg zonder jou runnen. Ben je 

dan overbodig? Natuurlijk niet. Er 

komt gewoon ruimte om nieuwe 

uitdagingen aan te gaan en andere 
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Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

24/08/2

016 

Infosessie 

directies 

Christine Verburg 

13u30-16u30 

Koloniënstraat 40 

1000 Brussel 

Je krijgt info over de nieuwe 

regelgeving voor de start van het 

schooljaar. 

20/9/20

16 

22/11/2

016 

27/3/20

17 

Ontmoeting

sdagen 

directies  

Alle directies SG Bepreken en overlopen wettelijk 

kader. 

Voorstelling nascholing 2016-2017 

-       Vormingsfonds voor directies 

-       Mededelingen OVSG-toetsen 

-       Protocollen Prodia 

-       Kwaliteitszorg: voeren van een 

nascholingsbeleid  

Reader OVSG-toetsen 2016 

Voorstellen praktische proeven 2017 

12/10/2

016 

3/2/201

7 

8/6/201

7 

Intervisiegro

ep : Brussel 

vooruit ! 

Gerty Veldeman  

Aurore Sirjacq 

Christine Verburg 

 

Intervisie waar zowel pedagogische 

als administratieve ondersteuning 

wordt gegeven. 

Uitwisselen van ideeën en 

materialen. 

Opvolging protocollen. 

9/2/201

7 

25/4/20

17 

14/6/20

17 

Directiedage

n OCB 

Alle directies SG Nascholing directies en 

middenkader rond Brusselse 

onderwijsthema’s 

24/8/20

16 

+maan

delijks 

Directieplatf

orms 

Alle directies SG Opvolging actuele lopende projecten 

en acties binnen de 

scholengemeenschap 

Vastleggen van afspraken op niveau 

SG 

? directieraad Alle directies SG + 

schoolbestuur 

 

dingen te doen voor de school.  

? 

 

2.2. ICT-coördinator: 
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Data Nascholing

sinhouden 

Doelgroep + adres Motivering 

20/01/2

016 

21/01/2

016 

22/01/2

016 

Nascholinge

n Informat 

ICT-co 

+ eventueel 

verantwoordelijke lkr 

van de school. 

Vlotte werking met deze systemen 

 ICT-

platforms  

  

    

    

 

2.3. Administratief medewerkers: 

 

Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

20/01/2

016 

21/01/2

016 

22/01/2

016 

Nascholinge

n Informat 

Alle AO SG Vlotte werking met deze systemen 

 AO-

platforms 

  

    



 

2.4. Leermeesters LBV: 

 

Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

 LBV-

platforms 

  

    

    

 

2.5. Leermeesters LO: 

 

Data Titel Deelnemer + adres 

+ uur 

Motivering: nascholingsinhouden 

 LO-

platforms 

  

5/9/201

6 

SVS 

startvergad

ering 

Jente Vandenbosch 

Leuven 

9u-13u 

info activiteiten lopende schooljaar 

workshops 

22/11/2

016 

De turnles 

ook een 

taalles? 

Jente Vandenbosch 

8u45-11u45 

Marcqstraat 16 

Brussel 

Naar aanleiding van volgende 

werkpunten doorlichting : 

-Meer spreekkansen geven aan 

leerlingen 

Hoe kan je als LO-leerkracht een 

bijdrage leveren aan de talige 

ontwikkeling van je leerlingen? • 

Welke invloed heeft het taalbeleid 

van een school op de turnles? • Hoe 

kan je een brug slaan tussen de klas 

en de turnzaal? Hoe ga je aan de 

slag? 

 

 

 
Verslag van individuele nascholing wordt steeds op een PV dooorgeven. 


