Nieuwsbrief Ge-Negen
Het schooljaar
zit er op
het ging weer supersnel
maar voor we
op vakantie gaan …
van harte
‘dank je wel’!

Fijne vakantie!
Het schooljaar zit erop. Straks gaat de
laatste bel en stappen we hopelijk
voldaan de vakantie in. Twee
maanden los van de schoolse
structuur, zonder stapels verbeterwerk,
leerplannen en handleidingen even
aan de kant, …
Lege gangen, lege klassen, lege
banken, lege muren, … Een
doordringende stilte die je duidelijk
maakt dat het tijd is.
Tijd voor andere dingen.
Misschien heb je een reis gepland,
dichtbij of net ver weg. Een actieve
trektocht of een rustige strandvakantie.
Cultuur opsnuiven of gewoon niksen
aan de rand van het zwembad onder
een stralende zon met een fris glas in je
hand.

Of blijf je liever thuis? Wakker worden
zonder wekker, lekker lang ontbijten, rustig
op tempo komen. Met je neus in de lucht
beslissen wat je gaat doen. Een flinke
wandeling, een lange fietstocht, …
Natuurlijk met de nodige tussenstops om bij
een lekker drankje weer even op adem te
komen.
’s Avonds een gezellig terrasje of gewoon
thuis bij een lekker glaasje wijn genietend
van de rust. Samen met je gezin, familie of
vrienden. Niks moet, veel kan.

Wat elke zomer
is gebleken,
is dat het warm was
met de winter vergeleken.

Hoe je de vakantie ook invult, geniet er ten
volle van! Want voor je ’t weet, ligt
september alweer op de loer.
Fijne vakantie!!

Afzwaaiers
Voor sommige kinderen is vrijdag niet
zomaar de laatste schooldag voor de
vakantie. Een aantal van onze kinderen
sluiten niet alleen een klasdeur maar ook
een schooldeur achter zich. Zij maken de
stap naar een ander niveau of een andere
school.
212 leerlingen maken de overstap naar
het secundair onderwijs. Velen van hen
hebben de voorbije negen jaar op
dezelfde school gezeten en gaan nu voor
het eerst naar een andere school.
Sommigen waarschijnlijk met een klein
hartje vol emoties, maar uiteraard ook
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nieuwsgierig, blij en klaar voor deze
nieuwe stap in hun leven.
162 kleutertjes nemen afscheid van de
vertrouwde kleuterschool om de
overstap naar het lager onderwijs te
maken. Misschien dringt het nu nog niet
door maar in september staan ze
wellicht met kriebeltjes in de buik aan
de deur van het eerste klasje.
Verwachtingsvol uitkijkend naar wat de
nieuwe juf allemaal voor hen in petto
heeft.
Wij wensen hen alvast een fijne start!
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Nieuw
Net als de schoolverlaters zijn er ook
leerkrachten die de vakantie met
gemengde gevoelens ingaan.
Voor sommigen is het weer afwachten
waar ze volgend schooljaar aan de
slag kunnen.
Anderen trekken een streep onder hun
goedgevulde carrière om te genieten
van een welverdiend pensioen.
Weer anderen hebben besloten om
van koers te veranderen en een
nieuwe uitdaging aan te gaan.
Ook voor het directieteam van de
scholengemeenschap voelt het begin
van de vakantie ‘anders’. We zien
enkele vertrouwde gezichten
vertrekken en verwelkomen in
september enkele nieuwkomers.
Zo zal volgend schooljaar Els Nelis in
Basisschool Ticheleer een deeltijdse

directiefunctie op zich nemen.
De voorbije jaren was zij hier
tewerkgesteld als onderwijzeres en
kent zo het reilen en zeilen van de
school.
In Basisschool De Dommelbrug zal
Benny Schepens de directiefakkel
overnemen.
Benny is momenteel tewerkgesteld
als onderwijzer in Basisschool
Viejool. Voor hem en het team van
zijn nieuwe school zullen het
waarschijnlijk nog enkele
spannende maanden worden.
Wij wensen beiden heel veel succes
in hun nieuwe job.
Aan de vertrekkers …
dank je wel voor de fijne
samenwerking!
Het ga je goed, in wat je ook doet!

Begeleidingstraject
Sinds enkele jaren wordt in onze
scholengemeenschap gewerkt met een
begeleidingstraject voor tijdelijke leerkrachten.
Het voorbije schooljaar werd dit met het
directieteam herwerkt.
Het tijdspad werd gewijzigd, een kijkwijzer uitgewerkt,
nieuwe afspraken gemaakt, …
Wij hopen met het vernieuwde traject kwaliteitsvolle
ondersteuning te bieden aan beginnende
leerkrachten en zowel op schoolniveau als niveau
scholengemeenschap een gedegen
personeelsbeleid uit te bouwen.
Het vernieuwde traject zal aan de tijdelijke
leerkrachten voorgesteld worden op dinsdag 27
augustus om 19.00 uur in Basisschool Ticheleer.

Schooluren
Vanaf 1 september zullen Basisschool Pieter Brueghel,
Basisschool Ticheleer en Basisschool De Dommelbrug
nieuwe schooluren hanteren.
Hiermee sluiten zij aan bij de scholen die werken met
vier lestijden in de voormiddag en twee in de
namiddag met dit verschil dat zij niet dezelfde beginen einduren hanteren.
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De kunst van te leven is
thuis te zijn
alsof
men op reis is
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