
Voorwoord
De laatste maanden vloeide er inkt, veel inkt… in de kranten stond elke week wel iets te lezen over onderwijs: 

kinderen lezen niet meer goed, weg met gemiddelde op het rapport, directeurs basisonderwijs zijn moe en te weinig 
ondersteund, kinderen mogen hun  eigen moedertaal spreken in klas, het opgestarte ondersteuningsnetwerk 
loopt moeilijk, er komen nieuwe eindtermen, het getuigschrift basisonderwijs verandert, het secundair onderwijs 
hervormt, de lerarenopleiding deugt niet, leerlingen moeten elke dag een kwartier stappen, snoep en frisdrank 

moet de school uit, leerlingen met leesproblemen moeten gratis voorleessoftware krijgen, een timmerman moet 
nu ook een timmervrouw zijn in de handboeken…

De vele meningen, adviezen en resultaten van onderzoekers, ministers, pedagogen of zelfs Jan-met-de-pet doen me glimlachen… 
Lees even dit boeiende Klokje en laat ook een glimlach bij jou verschijnen. Je herkent uit bovenstaande opgesomde zaken heel 
wat initiatieven die de school reeds probeert aan te pakken. 

Een warme glimlach in de kerstperiode… Dit wensen we ook iedereen toe in een ongetwijfeld boeiend 2018!

Eind september communiceerden we reeds over onze vernieuwde evaluatie en rapportering. Nog dagelijks wordt deze vernieuwing 
bijgestuurd, maar hieronder schetsen we nog even alle belangrijke klemtonen in onze andere aanpak.

Evalueren doen onze leerkrachten elke dag. Ze observeren, ze praten met de leerlingen, sturen bij… Zo zien ze ook de leerlingen 
dag na dag evolueren. Onze leerkracht heeft niet altijd een cijfer op papier nodig om te zien hoe een leerling evolueert…

Maar een toets op papier blijft natuurlijk wel. We toetsen voortaan korter en specifieker. Zo weten we exacter wat  de leerling al 
dan niet beheerst en… blijft er meer tijd om echt verder les te geven.

Voor uitgebreidere toetsen wordt uitgeplozen 
of in elke toets een goede verhouding zit 
tussen basis en uitbreiding. De uitbreiding 
bestaat vooral uit complexere oefeningen. 
Dit is niet voor elke leerling haalbaar, maar 
hierover worden vooraf met leerling en ouders 
afspraken over gemaakt. Momenteel bekijken 
onze leerkrachten vooral de wiskundeproeven.

Door zo te evalueren kunnen we ook een 
rapportering aanbieden dat een spiegel is van elk kind. Een procent en een gemiddelde hoeft en kan dan ook niet meer. Het 
winter- en zomerrapport wordt een volledig rapport met alle vakken en deelvakken. Waar we objectief kunnen beoordelen gebeurt 
dit met cijfers. Anders rapporteren we met symbolen of bijkomende uitleg.

Het herfst- en lenterapport is helemaal niet volledig. Net omdat we minder toetsen, toch niet alles in die enkele maanden 
kunnen toetsen en… veel meer tijd willen besteden aan lesgeven aan onze leerlingen. En nog eens…. Op die manier evalueert de 
leerkracht ook de kinderen voortdurend.

Ondertussen is de eerste versie van het vernieuwde WINTERrapport een feit. Het team 
stuurt nog voortdurend bij in deze vernieuwde visie. Maar net omwille van de eigenheid van 
elk rapport geloven we sterk in bovenstaande ideeën.
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Van 9 tot 26 januari wordt onze kleuterschool overgenomen door een nieuw 
schoolteam. Acht laatstejaarsstudenten kleuter van de lerarenopleiding 
Vives vervangen ons eigen team. In klas, maar ook op de speelplaats, aan 
de klasdeur, op de blog… overal zullen onze “nieuwe” leerkrachten het 
huidig team vervangen. Voor deze studenten betekent dergelijke stage 
een levensechte ervaring. Een half jaar later staan ze immers volop op de 
werkvloer.
En ons eigen team dan?.... Tijdens de drie weken zullen ze een gedeelte de 
studenten observeren en begeleiden waar nodig. Maar daarnaast is er ook 
veel ruimte voor nascholing en uitwerken van schooleigen pedagogische en 
didactische zaken. 
We heten onze stagiairs alvast hartelijk welkom en wensen hen alle succes!

Grootouderfeest
Onze stagiairs nemen in deze teamstage van het kleuter ook de organisatie van 
het grootouderfeest op zich. Daarom werd de oorspronkelijk voorziene datum 
op de schoolkalender ook gewijzigd. Het grootouderfeest voor het kleuter 
vindt plaats op dinsdagnamiddag 23 januari en donderdagnamiddag 
25 januari. Een uitnodiging volgt nog!

Teamstage 

Via het “kattebelletje” werd elke ouder de 
voorbije weken ingelicht over de veranderde 
verkeerssituatie in onze schoolomgeving naar 
aanleiding van de werken aan AZ Delta. Ook 
in 2018 zal er in onze schoolomgeving nog 
heel wat verkeersdrukte zijn. Voorzichtigheid 
is dus geboden.
Daarom blijven we nog maar eens hameren 
op eigen discipline voor de schoolpoort. Met 
“we” bedoelen we zoveel bezorgde ouders, de 
ouderraad, de schoolraad, de politie, directie en 
team, de buschauffeur en ons schoolbestuur... 
Opvallend hoe “we” zoveel mensen inhoudt. 
En toch wordt zo vaak verkeerd geparkeerd 

op de zoen- en vroemzone. Uitstappen mag 
er niet. En toch wordt er zo vaak geparkeerd 
op de busstrook… en toch wordt de weg zo 
vaak zonder het gebruik van het zebrapad 
overgestoken....
De komende maanden wordt met het 
stadsbestuur verder gekeken hoe we dit 
infrastructureel nog kunnen verduidelijken, 
maar het correct gebruik van de vroem- en 
zoenzone blijft een verantwoordelijkheid voor 
ieder van ons.

Verkeer(d) 

“Opvallende” gebeurtenis de voorbije maand 
was de invoering van een fluohesje voor al 
onze leerlingen. Dankzij onze ouderraad kreeg 
elk kind dergelijk hesje gratis. We blijven er 
de hele winterperiode op aandringen dat elk 
kind dit fluohesje consequent draagt. Geen 
tientallen regeltjes, maar eenvoudigweg deze 
afspraak: kom je naar school (met de auto, 
fiets, te voet….) dan draag je dit hesje. Ga je 
terug naar huis (met de auto, fiets, te voet…), 
dan draag je dit hesje. 
Wat blijkt na één 
maand? Heel wat 
kinderen dragen dit 
hesje. “Schitterend”! 

 Andere leerlingen zijn 
het hesje reeds kwijt of dragen dit niet. Ook hier 
vragen we aan ouders om dit mee op te volgen.

(wie een nieuw hesje wenst aan te kopen, 
kan dit op het secretariaat. Kostprijs €3)
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De komende maanden worden een aantal ingrijpende 
werken gepland op onze school. Na de verschillende 
ingrepen zullen kleuters en leerlingen van ons 
lager volgend jaar verder optimaal en in de beste 
omstandigheden onderwijs kunnen volgen.
Chalets verdwijnen
Na bijna een kwarteeuw verdwijnen de chalets op de grote 
speelplaats. Van de vier chalets kunnen er momenteel 
maar twee meer gebruikt worden. Vorig jaar gaven we 
onze kleuterklassen een andere bestemming en eind dit 
schooljaar mag het zesde leerjaar en de klas Rooms-
Katholieke godsdienst ook definitief afscheid nemen van 
deze gebouwen.

Ondertussen wordt binnen het oude schoolgebouw 
geherstructureerd. De computerklas en de leraarskamer 
krijgen een nieuwe bestemming, waardoor opnieuw 

Stoere Harley Davidsonbikers maar met een 
ongelooflijk hart zorgden ervoor dat de Sint 
op dinsdag 5 december naar onze school kon 
komen. Zelfs onze Kiko moest even slikken 
toen bleek dat zelfs deze motorbinken met een 
fluohesje naar school kwamen. 

De Sint mocht die voormiddag alweer vaststellen dat er ook 
in SBS De Brug toch minstens die dag “geen stoute kinderen” 
waren.
De kinderen kregen bovenop het sintbezoek diezelfde dag nog 
een gevarieerd programma: op zoek naar Pluimpiet met het 
eerste en tweede kleuter, een muziekoptreden van de Katje 
Duckband voor het derde kleuter en de eerste graad lager. 
De tweede en derde graad konden kiezen uit een aanbod van 
circustechnieken, dramaspelen, STEMactiviteiten, sport en dans. 
Voor elk wat wils…. ’t Is zo dat de Sint het graag ziet! 

Er wordt gewerkt... 

Sinterklaas op bezoek

Op tijd

De afspraak bij de tandarts is stipt om half drie.
De trein vertrekt op perron 1 om 12.40

De kerstshow van Samson en Gert begint om 
18u, deuren open vanaf 17u…

En de school?....

Tandarts, trein of kerstshow… Je komt 
waarschijnlijk niet te laat.

De school… ook niet! Dank je wel.

De kleuter- en lagere school start 
ook stipt om 8.30

twee volwaardige klassen vrijkomen. Dit jaar verhuisde 
ons derde kleuter naar twee klassen in het lager en ook 
hier worden heel wat aanpassingen uitgevoerd om een 
volwaardige kleuterinfrastructuur te krijgen. Tot slot is er 
nog de verwezenlijking van een bijkomend lokaal voor de 
levensbeschouwingen.
Deze belangrijke werken vormen een eerste fase die snel 
de veranderingen zal tonen. In een volgende fase de 
komende jaren wordt een bouwdossier opgestart voor een 
nieuwe en ruimere sporthal en opvang. In deze fase zal ook 
de grote betonnen speelplaats volledig vernieuwd worden.



kalEndEr 2E trimEstEr

januari

08
Einde kerstvakantie - Instapdatum 
nieuwe peuters

FEbruari

23 Grootoudersfeest kleuter

25 Grootoudersfeest kleuter

27 Infomoment nieuwe kleuters

1-2
Bosklassen eerste leerjaar

04 Ontbijt (ouderraad De Brug)

12 Start krokusvakantie

25 Start kerstvakantie

maart

07 Pedagogische studiedag

20 Oudercontact kleuter

april

02 Start Paasvakantie

31 Paaseierenraap (ouderraad De Brug)

Dit schoolklokje en veel andere info 
vind je ook terug op onze vernieuwde 
website www.sbsdebrug.be

Volg ons ook op facebook!
http://www.facebook.com/sbsdebrug

16 Infoavond eerste leerjaar

Instapdatum nieuwe peuters

19
Einde krokusvakantie - instap 
nieuwe peuters

23 Ontbijt op schoool

28 Rapport

16 Einde Paasvakantie

Straks

maakt uw peuter

de stap naar de kleuterschool.

Voor die grote stap

maken we graag even tijd.

We nodigen u en uw kleuter uit op onze

Info voormiddag

zaterdag

27 januari 2018
om 9u.30 in ons schoolgebouw.

Directie en kleuterteam 

vertellen u graag

 stap voor stap

over het leven 

in onze kleuterklas en onze school.

 
Hartelijk welkom!

22 Oudercontact kleuter


