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Fijne
vakantie!
Geniet
er
van!

Fijne vakantie!
De schoolpoort gaat weer even dicht.
Hopelijk sluit je het schooljaar met een
glimlach af en kan je met een goed
gevoel de klasdeur dicht doen.
Er werd weer hard gewerkt, veel
geleerd, ondernomen en beleefd.
Nu is het tijd voor andere
werkzaamheden en belevenissen.
Twee maanden zomervakantie …
De wekkerradio op uit, je hoofd
leegmaken, rust, …
De dag beginnen zonder
vooropgesteld doel. Doen waar je zin
in hebt zonder vooraf te plannen.
Niksen, lanterfanten, languit luieren, …
zonder enig schuldgevoel. Het mag! Je

hebt het verdiend!
Dit is jouw tijd.
En of je nu een verre reis gepland hebt of
gewoon thuis blijft, zorg dat je geniet.
Waar je ook bent, geniet en vind tijd.
Tijd om te lezen, iets nieuws te leren, iets te
doen wat je al veel te lang hebt uitgesteld,
om te zijn bij diegenen die je het liefste
vindt of om helemaal niets te doen.

Weet je wat jij zou
moeten doen?
Eens helemaal
niets.

Denk niet te lang na over de invulling
ervan, laat het op je afkomen en pluk de
dag. Want voor je ’t weet is ’t weer voorbij.
Wij wensen je alvast een ontspannende,
deugddoende, zonnige en leuke vakantie
toe!

Doorlichting
Het was voor de meesten een
spannend jaar want we wisten bij de
start dat we bezoek mochten
verwachten van de inspectie.
De vraag was alleen ‘wanneer’?
Het wachten duurde soms lang, de
laatste doorlichting vond pas in juni
plaats.
En voor Basisschool Ticheleer is het nog
steeds …wachten. Want zij kregen net
voor de laatste doorlichtingsperiode
bericht dat ze dit schooljaar niet meer
aan de beurt zouden komen maar er
volgend jaar zeker bij zullen zijn.
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Hopelijk gaan ze niet te lang meer moeten
wachten zodat de doorlichtingswolk snel
overdrijft.
De andere scholen hebben hun verslag
gehad. Prioriteiten werden gepland in
functie van de adviezen.
Kijk echter niet alleen naar de werkpunten
die in het verslag vermeld staan maar ook
naar de sterktes van je school die je er in
kan vinden.
Want … jullie zijn met z’n allen goed bezig!
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Nieuw
De voorbije maanden kwamen er heel
wat nieuwe en gewijzigde
omzendbrieven binnen.
Zo dienen scholen vanaf volgend
schooljaar enkele elementen te
respecteren bij een beslissing tot
zittenblijven.
Ook werd de regelgeving in functie
van preventieve schorsing, tijdelijke en
definitieve uitsluiting van leerlingen in
het basisonderwijs gewijzigd.
Deze maatregelen zijn van toepassing
op leerplichtige leerlingen in het lager
onderwijs en niet op kleuters.
Vanaf september is er een verplichte
taalscreening voor leerlingen die voor
het eerst in het Nederlandstalige
gewoon lager onderwijs instappen.
Indien de resultaten daar aanleiding
toe geven, moet de school voorzien in
een taaltraject.

Verder zijn de voorwaarden
veranderd met betrekking tot de
overdracht van leerlingengegevens
bij schoolverandering, staat de
splitsing van het leergebied
wereldoriëntatie voor de deur
vanaf 2015-2016, zijn er wijzigingen
rond afwezigheden van leerlingen,
zijn er nieuwe
toelatingsvoorwaarden voor
leerlingen in het gewoon
basisonderwijs, zijn er wijzigingen
rond het uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs, …
Te veel om hier allemaal te
vermelden.
Meer informatie kan je vinden in het
aangepaste schoolreglement of op
de volgende website
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/

M-decreet
Het hangt nog steeds onduidelijk in de lucht…
het M-decreet.
Ondanks de ‘bemoedigende’ woorden om niet te
gaan doemdenken, dat het M-decreet niet zal
zorgen voor een leegloop van het BuO of een
overrompeling in het gewoon onderwijs, zijn we
geenszins gerustgesteld. Er zijn nog te veel
onduidelijkheden, te weinig concrete informatie.
Wat wel duidelijk is …
Vanaf januari 2015 start het CLB met de inschaling
van leerlingen volgens de regelgeving van het
M-decreet en september 2014 gaat het in voege.

Anders
Voor sommigen zal de vakantie heel anders zijn dan
andere jaren. Net als vorig jaar wuiven we immers
weer enkele collega’s uit. Vertrouwde gezichten die
we zullen missen maar een welverdiend pensioen
toewensen. Het ga je goed!
Anderen wachten nog onzeker af wat het volgende
schooljaar voor hen in petto heeft.
Ook het directieteam zal er in september anders
uitzien. Els Nelis heeft besloten terug voltijds de klas in
te gaan. Haar halftijdse directiefunctie wordt
overgenomen door Ronny Dreesen van Overpelt.
Wij willen hem alvast van harte welkom heten en
wensen hem een fijne samenwerking toe.
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Zoek je geluk niet te ver
straks
kijk je er over!
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