Nieuwsbrief Ge-Negen

Wat zal
het nieuwe jaar ons
zorgen?
’t Houdt
zoveel schatten nog
verborgen.

Fijne feestdagen!
Het eerste trimester is alweer voorbij.
Wat ging het snel. Net stonden we nog
aan de start van het schooljaar en kijk
daar staat de kerstvakantie al voor de
deur.
De voorbije maanden waren weer
goed gevuld met de dagdagelijkse
schoolse activiteiten en hier en daar
een uitschietertje waar we net iets
langer van genieten.
Zo gingen onze allerkleinste kleutertjes
naar het poppentheater ‘Dag Jules’. In
‘Kijk eens wat ik kan’ draait alles rond
Jules en zijn schoentjes, waarmee hij wil
laten zien wat hij al kan. Een
interactieve voorstelling op maat van
onze jongste kleutertjes waar ze samen
met de juffen van mochten genieten
dankzij de steun van Lions Club
Brueghel.

Structureel zorgoverleg
Voor het tweede schooljaar op rij gaat op
regelmatige basis het structureel
zorgoverleg door voor de
zorgcoördinatoren van zowel het kleuterals het lager onderwijs.
Op niveau lager onderwijs wordt een
traject gevolgd, op maat van onze
scholen, rond hoogbegaafdheid. Dit in
samenwerking met Sabine Sypré van
Hoogbloeier., een organisatie die werkt
met en voor hoogbegaafde kinderen.
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Afgaande op de reacties waren klein en
groot heel enthousiast. We hebben de
Lions Club dan ook uitgebreid bedankt
met een brief en enkele sfeerbeelden.

Een glimlach

Alle foto’s vind je op onze website
https://sites.google.com/site/sggenegen.

goedkoopste manier

Samen met het eerste trimester sluiten we
ook 2013 af en blikken we even terug op
het voorbije jaar. Misschien waren er hier
en daar wel een paar mindere momenten
die je liefst zou willen uitgommen. Of
hoogtepunten die je in 2014 graag
opnieuw zou willen beleven. Hoe je jaar
ook is geweest, probeer het met een
voldaan gevoel af te sluiten en positief het
nieuwe jaar te beginnen.

beter uit te zien

is de
om er

Wij wensen jullie alvast fijne feesten en een
gelukkig 2014!

Het doel van dit traject is een haalbaar
zorgbeleid uit te werken om met deze
kinderen aan de slag te gaan.
Op niveau kleuteronderwijs wordt
gewerkt rond ‘Testen … en dan?’. Hier
worden materialen uitgewerkt waarmee
men aan de slag kan bij zwakke
resultaten van de verschillende
subtesten.
Dit onder begeleiding van een
enthousiaste zorgcoördinator
scholengemeenschap, Marjolein Pepels.
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Nieuws
De voorbije maanden zat er ook
spanning in de lucht. Sinds juni
weten we immers dat we dit
schooljaar een bezoek mogen
verwachten van de inspectie voor
een schooldoorlichting. En dit voor
acht van onze negen scholen. Enkel
de Sint-Elisabethschool ziet dit aan
zich voorbij gaan. Zij mochten hun
gunstig verslag een paar jaar
eerder in ontvangst nemen.
We hadden gehoopt om al bij het
begin van het schooljaar aan de
beurt te zijn. Dan waren we er nu
vanaf geweest.
Voor de meesten is het echter nog
geduldig en misschien een beetje
zenuwachting wachten.

Tot nu toe heeft enkel Basisschool
Viejool de data voor de
doorlichting ontvangen.
Wie meer wil weten over de huidige
schooldoorlichting kan terecht op
de website van de inspectie via
www.ond.vlaanderen.be/inspectie.
Hier vind je alle informatie van
vooronderzoek tot verslag.
We duimen voor elkaar, voor een
gunstig verslag. Want we zijn
met z’n allen goed bezig!

Nieuw
8 november werd het ontwerpdecreet rond inclusief
onderwijs goedgekeurd. Dit onder de naam van
BNM- of M-decreet.
Voor kinderen die mits redelijke aanpassingen het
gemeenschappelijk curriculum kunnen behalen,
geldt het recht van inschrijving in het gewoon
onderwijs. Kinderen voor wie het gemeenschappelijk
curriculum onhaalbaar is of voor wie de aanpassingen
onredelijk zijn, hebben recht op toegang tot het
buitengewoon onderwijs.
Type 1 en 8 worden geleidelijk afgebouwd en
geclusterd in een basisaanbod. Dit is niet rechtstreeks
toegankelijk. Een inschrijving is enkel mogelijk indien de
school kan aantonen dat de aanpassingen
(sticordi, …) disproportioneel zijn. Het CLB speelt
hierbij een belangrijke rol. Een inschrijving in het
basisaanbod wordt na twee jaar geëvalueerd met als
doel een terugkeer naar het gewoon onderwijs.
De bestaande types worden geactualiseerd en er
komt een type 9 voor kinderen met ASS en een
normale begaafdheid.
De inwerkingtreding is voorzien voor 1 september 2014.
Wil je meer weten over de inhoud van het
ontwerpdecreet en de mogelijke impact voor het
gewoon en buitengewoon onderwijs?
Het COV richt twee infoavonden in voor leerkrachten
- van het buitengewoon onderwijs op donderdag 6
februari
- van het gewoon onderwijs op dinsdag 18 februari
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Wie het kleine
niet leert,
doet het grote
verkeerd.
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