Nieuwsbrief Ge-Negen

Elk kind van deze tijd
mag tot zijn recht komen,
van binnen uit naar buiten,
het geluk ervaren
te mogen ontwikkelen
vanuit zijn talenten en
mogelijkheden.

Vrolijk Pasen!
Het tweede trimester …
Wat ging het ongelooflijk snel!
Met de vakantie voor de deur is er weer
een stukje schooljaar afgerond. Nu mag
je klasdeur twee weken op non-actief, je
boekentas even op een ‘ergens uit het
zicht’ plekje, je schoolagenda in een
donker hoekje in de kast.
Tijd om op adem te komen. Heerlijk
wegdromen aan de hand van een goed
boek, een uitgebreid ontbijt, een
fietstocht, een terrasje, genietend van het
voorjaarszonnetje dat hopelijk net als de
voorbije weken uitbundig van de partij zal
zijn.

Zorg scholengemeenschap
Samen met de zorgcoördinatoren lager
onderwijs werd het traject rond
hoogbegaafdheid afgerond. Er werd
een protocol hoogbegaafdheid
opgesteld en een map uitgewerkt met
info en materialen. Dit werd ondertussen
voorgesteld aan de directies.
De zorgcoördinatoren zullen in overleg
het protocol schooleigen vertalen en
kijken hoe ze hiermee verder kunnen
gaan in hun eigen school.
Met de zorgcoördinatoren
kleuteronderwijs werd een nieuw
hoofdstuk in de map ‘Testen … en dan?’
afgerond met activiteitenfiches, doelen
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Dankzij de vroege intrede van de
lentezon worden we al volop verwend
met kleurrijke voorjaarsbloeiers. Overal om
ons heen zien we de natuur tot leven
komen.
Lente, nieuw leven. Het doet ons ook
stilstaan bij het leven van Jezus. Zijn
verrijzenis vieren we met Pasen, het
belangrijkste christelijke feest van het
liturgische jaar. In de loop der jaren is
Pasen ook een feest geworden wat door
niet-christenen word t gevierd. Zo werd
Pasen ook het feest van de paaseieren.
Laten we echter niet de echte
boodschap vergeten: ‘Er is perspectief en
hoop!’.

Er zijn twee dagen
waarop je niks kan doen
gisteren
en morgen

Hopelijk hebben jullie een deugddoende
vakantie en fijne paasdagen!
en materialen rond meer, minder,
evenveel en rangtelwoorden.
Tijdens het netwerk ‘de poppenhoek
verrijken’ voor de jongste kleuters werden
verrijkingsfiches uitgewerkt om meer
intens en betrokken spel uit te lokken rond
de thema’s moederdag, vaderdag, lente
en dieren.
Door de juffen van de jongste kleuters
werd ook een zindelijkheidstas uitgewerkt
om kinderen en ouders te motiveren en te
ondersteunen in het zindelijkheidsproces.
Ook een idee voor een netwerk?
marjoleinpepels@gmail.com
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Nieuwe cyclus
September 2014, start van een nieuwe
cyclus scholengemeenschappen.
Scholengemeenschappen waarvan
de samenstelling op 1september
wijzigt, moesten daarvoor een
aanvraag indienen voor 1 maart. In
onze scholengemeenschap hebben
alle schoolbesturen te kennen
gegeven met de huidige
scholengemeenschap te willen
verdergaan.

Met onze 9 scholen en 2339 leerlingen
is onze scholengemeenschap een van
de grotere in het Bisdom Hasselt.
Tevens is onze scholengemeenschap
een van de weinige met een school
voor buitengewoon onderwijs.
Wil je meer weten over de
scholengemeenschap en de
samenstelling van de bijhorende
overlegorganen dan kan je terecht op
onze website

Tot op heden is nog niet bekend welke
de duur zal zijn van de nieuwe cyclus.
Sommige bronnen spreken van 3 jaar,
andere van 6 jaar of 4 jaar.

https://sites.google.com/site/sgge
negen

Nieuws
12 maart 2014 stemde het parlement het M-decreet.
Een stap in de richting naar meer inclusief onderwijs
door maatregelen voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 zal dit geleidelijk
ingevoerd worden. Er komen ook begeleidende
maatregelen. Zo zullen er vanaf september 2014 ·70
extra competentiebegeleiders ingezet worden om
scholen en leerkrachten te begeleiden. Er start een
inclusienetwerk waar ouders en scholen kunnen
aankloppen met vragen over inclusieve trajecten. En
de nascholing van de overheid zal tijdens de
schooljaren 2015-2017 in het teken staan van inclusief
onderwijs.
De verwachting is dat door dit decreet er minder
kinderen naar het buitengewoon onderwijs gaan.
Ondertussen heeft de Sint-Elisabethschool de
erkenning van de DPCC voor het oprichten van het
nieuwe type 9 voor leerlingen met ASS en een
normale begaafdheid en is het wachten op een
antwoord van het ministerie.
Naar aanleiding van de hervorming van het
secundair onderwijs werd een draaiboek uitgewerkt.
Ook voor het basisonderwijs heeft deze hervorming
gevolgen. Zo wil men wereldoriëntatie opsplitsen om
wetenschappen en techniek zichtbaarder te maken
en bijzondere leermeesters inzetten. Ook de criteria
voor het toekennen van het getuigschrift
basisonderwijs worden onder de loep genomen.
Het volledige draaiboek vind je via
www.hervormingsecundair.be. Een aantal stappen
zijn al gerealiseerd, andere in uitvoering of af te
ronden volgende legislatuur.
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OngelukLeren
zit in van
een gisteren
klein hoekje.
Geluk zit
overal!
dromen
van
morgen
maar vooral …
vandaag leven!
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