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www.gbsdekiem.be 

Beste ouder(s), 
 
Na de paasvakantie verwelkomen wij opnieuw Nora Verdoodt op het 
secretariaat. Helaas betekent dit ook dat we moeten afscheid nemen van Els 
Raes, die op heel wat waardering en respect van de collega’s en ook van 
jullie, ouders, kon rekenen omwille van haar efficiëntie, inzet en 
plichtsbewustzijn. We wensen haar het allerbeste in haar nieuwe job. 
Ook juf Els Verbeken zal na de paasvakantie haar vertrouwde plaatsje in de 
eerste kleuterklas terug opnemen. Juf Hannelore neemt, na twee maanden 
goede zorgen voor de kleuters in de eerste kleuterklas, opnieuw de 
kleuterzorg voor haar rekening. Wij bedanken ook juf Xanthe, die juf 
Hannelore verving in de kleuterzorg, voor haar inzet en enthousiasme. 
 
AFVALARME EN GEZONDE SCHOOL 
 
We doen een warme oproep naar ouders om mee te werken aan een 
afvalarme en gezonde school. Gebruik liefst geen verpakking voor koekjes, 
drankjes, boterhammen, fruit, … maar gebruik liever 

- een herbruikbare drinkbus  
- een boterhammendoos om de lunch mee te geven naar school 
- doosjes om je tussendoortjes in te stoppen 

Breng liever geen snoep of chocolade mee naar school. Ook noten, fruit, een 
droge koek, een boterham, … zijn lekker, gezond, voedzaam en stillen beter 
de honger. 
Donderdag is nog steeds tutti frutti dag, vrijdag werd omgevormd tot waterdag. 
Op die dag drinken alle leerlingen enkel nog water, van de kraan op school, uit 
een beker of meegebracht in een drinkbus. Water is immers hét alternatief 
voor ongezonde en zoete drankjes. 
 
RESULTATEN VAN DE BAS-ANALYSE (BASISKLIMAAT OP SCHOOL 
2014) OP EEN RIJTJE 
 
Resultaten van het eerste en het tweede leerjaar: 
Het merendeel van de leerlingen uit de eerste graad komt graag tot zeer graag 
naar school (90%), voelt zich goed tot zeer goed bij de klasgenoten (97,5%) 
en bij de klasleerkracht (95%).  
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60 % van de eerste graad geeft aan dat de lessen en activiteiten op school 
leuk zijn, 40% geeft te kennen deze soms leuk maar soms ook saai vinden. 
Het merendeel van de leerlingen vindt de speelplaats leuk maar er is nog 
ruimte voor verbetering geeft een andere groep aan (30%).  
De leukste lessen zijn volgens de leerlingen bij taal: lezen (60%) en schrijven 
(72,5%); en bij wiskunde: bewerkingen oplossen (70%).  
 
Resultaten van het derde tot het zesde leerjaar:  
De sfeer op schoolniveau 
55% van onze tweede en derde graad voelt zich goed tot heel goed op school 
en 41,8% voelt zich soms tot vaak goed op school. De leerlingen geven aan 
dat ze duidelijk weten wat de schoolafspraken (97%) zijn. 
 Een grote groep leerlingen geven te kennen dat ze terecht kunnen bij de 
leerkrachten op school wanneer men een vraag of een probleem heeft(85%).  
De speelplaats en de gangen worden als leuk bestempeld. De ene helft van 
de leerlingen vinden de toiletten en de gangen leuk, de andere helft van de 
leerlingen vinden deze minder aangenaam.   
 
De sfeer op klasniveau 
De meeste leerlingen vinden de lesinhouden boeiend tot eerder boeiend 
(82,1%) en geven aan dat goede punten behalen voor zichzelf heel belangrijk 
tot belangrijk is (98.5%).  
Leerlingen geven aan dat de klasafspraken (97%) duidelijk zijn en dat ze bij 
hun klasleerkracht terecht te kunnen (88.1%).  Complimenten krijgen van de 
klasleerkracht vindt men belangrijk en 72% geeft aan dit ook te krijgen.  
De meeste leerlingen voelen zich goed binnen hun klaslokaal (89,5%). 
 
De kijk van de leerling op de andere leerlingen 
48% van de leerlingen voelen zich nooit tot bijna nooit alleen, 31.8% voelt zich 
soms alleen en 13.6% voelt zich elke week wel eens alleen. 
De meeste leerlingen (86.4%) geven aan enkele tot veel vrienden te hebben 
op school. 
Net de helft van de leerlingen geeft aan dat het oplossen van ruzies niet zo 
goed verloopt en dat ze dit moeilijk vinden.  
Als we kijken naar het aantal leerlingen die melden gepest te worden dan 
geeft 54,5% aan bijna nooit gepest te worden, 34,8% van hen wordt soms 
gepest en 10,6 % wordt dagelijks tot wekelijks gepest.  De speelplaats wordt 
als hoofdlocatie voor pesten aangeduid (52,2%).  
 

Hoe de leerling naar zichzelf kijkt 
Het merendeel van onze leerlingen uit de tweede en derde graad kijken 
positief naar zichzelf en vinden dat zij het goed tot eerder goed doen wat 
betreft leren (89,2%), sportieve activiteiten (96,6%) en vrienden maken en 
houden (89,1%). De meeste meisjes en jongens zijn ook tevreden wat betreft 
hun uiterlijk (84,6%) en hun gedrag (93,8%). 
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Onze acties 
Voor ons als school staat het welbevinden van onze leerlingen bovenaan onze 
prioriteitenlijst. We zijn dan ook blij te zien dat we een goede score halen op 
ons basisklimaat maar er is zeker nog ruimte om dit verder te verbeteren. 
Daarom zijn wij als schoolteam gestart om samen met de leerlingen een 
aantal speelplaatsafspraken (o.a. rond pesten) in de kijker te zetten en zelf 
consequenter op te treden. 
Verder willen wij via de omzet van onze appelen- en perenverkoop per klas 
een speelgoedkoffer in elkaar knutselen met aangepast spelmateriaal  die de 
kinderen tijdens de speeltijden kunnen gebruiken. Hierdoor willen we het 
speelgedrag bevorderen. 
De leerlingen vanuit de tweede en derde graad gaven ook te kennen dat ze 
het moeilijk vinden om ruzies op te lossen. Daarom zullen we naast het 
gebruik van de ruziebrekers er in de toekomst ook voor zorgen dat de 
leerlingen bruikbare tips en tricks krijgen rond het oplossen van ruzies via 
onder andere de methode van rollenspelen. 
We maken ook werk van communicatie naar de ouders over wat er tijdens de 
speeltijden gebeurt op de speelplaats. Dit doen we via een sticker in de 
agenda; een gele sticker laat je kind de kans om zelf te vertellen wat er is 
voorgevallen, een rode sticker geeft aan dat er iets ernstigs voorviel (bijv. 
pestgedrag). Over dit gedrag gaan we met de leerling en indien nodig ook de 
ouders, in gesprek. 
 
OP TIJD OP SCHOOL 
 
Als school willen we je stimuleren om te zorgen dat je kind elke dag naar 
school komen en op tijd is, ook de dagen net voor en net na de vakanties. 
Hiermee willen we de leerkansen van je kind vergroten.  

Hoe meer je kind meedoet aan de activiteiten in de klas en samen met zijn 
klasgenootjes, hoe meer kansen het heeft om later succesvol te worden. Een  
maximale deelname aan het kleuteronderwijs is een zeer goede basis voor 
meer kansen en meer succes in de verdere schoolloopbaan.  

Bovendien is het voor de leerkracht veel leuker om, als de bel gaat, van start 
te gaan met alle kinderen van de klas. Laatkomers storen immers de les of  
zijn soms te laat voor de bus naar de sporthal of uitstap.  

Zorg jij er ook voor dat je kind op tijd op school is?! 

OPHALEN KLEUTERS EN LEERLINGEN LAGERE 
 
Kleuters en leerlingen van de lagere die met de bus naar huis gaan, 
vertrekken aan de schoolpoort. Ook leerlingen van de lagere die met de fiets 
of de rij naar huis gaan vertrekken via de schoolpoort. Alle andere leerlingen 
worden opgehaald via de parking. De kleuters worden opgehaald aan het 
poortje van de kleuterspeelplaats. Tien minuten na de laatste bel worden de 
kleuters naar de grote speelplaats gebracht zodat zij ook via de parking 
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kunnen worden opgehaald. 

VRAGEN VAN HET OUDERCOMITE 
Het oudercomité wil graag van jullie, ouders, weten of jullie het nuttig en nodig 
vinden om een vormingsavond over veilig online te organiseren. Kinderen 
zitten immers op steeds jongere leeftijd aan de computer of tablet. Ouders zijn 
daarom het best goed op de hoogte hoe dat veilig kan. Tijdens een 
vormingsavond 'Onze kinderen veilig online' ontdekken ze hoe. Indien 
gewenst kan dit vormingsaanbod voor ouders van ChildFocus en de 
Gezinsbond binnen de school georganiseerd worden door het oudercomité. 
 
Het oudercomité en de leerkrachten werken ook hard aan de verfraaiing van 
de speelplaats. Aan de inkom van de school, onder de bomen, willen ze een 
knusse hoek maken met o.a. een houten podium en een klimrek. Het 
oudercomité is bereid om de school hierin financieel te ondersteunen. 
Misschien kunnen we dit al tegen 1 september 2014 realiseren en kan jij ons 
hier bij helpen? Heb je ideeën, ken je firma’s die plannen, materialen, … 
kunnen leveren, kan en wil je zelf je steentje bijdragen?  
 
Zowel voor de vormingsavond als voor de knusse hoek kan je reacties sturen 
naar andre@gbsdekiem.be. 
 
BUS 
De schoolbus zal ’s avonds niet rijden op dinsdag 29 april 2014. 
 
RAPPORT 
Op 15 mei 2014 ontvangen onze leerlingen het vierde rapport van het 
schooljaar. Het volgende en laatste rapport volgt op 25 juni, samen met het 
oudercontact. 
 
SCHOOLFEEST 
Het schooljaar is alweer bijna voorbij, er rest ons nog slechts één trimester. 
Het einde van het schooljaar vieren we traditiegetrouw met ons schoolfeest op 
zondag 18 mei 2013. De optredens van de kleuters starten om 14 uur. Deuren 
gaan open om 13 uur zodat al een hapje of drankje kan genuttigd worden. 
Spelletjes starten om 15 uur. 
De organisatie van een schoolfeest vraagt natuurlijk ook een heleboel 
vrijwillige handen. Indien je wenst mee te werken, dan vragen wij je contact op 
te nemen met onze voorzitter op het nummer 0475/307599 of via mail naar 
andre@gbsdekiem.be. Wij danken je alvast voor je medewerking en steun! 
 
HALVE DAG VRIJ OP 27 JUNI 2014 

Op maandag 30 juni 2014 hebben alle kinderen vrij. Dat besliste minister van 
Onderwijs Pascal Smet eerder al. De laatste schooldag vóór de zomervakantie 
is dus vrijdag 27 juni 2014. Op die dag is er in de namiddag geen les meer 
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voor de leerlingen. Voor de personeelsleden is er wel nog een personeels-
vergadering en afsluiting van het schooljaar.  

KALENDER APRIL/MEI 2014 
 
Graag willen we jullie ook nog de volgende data voor de maanden april en mei 
doorgeven. De verlofdagen werden met grijs aangeduid. 
 
1 april 2014: bibbezoek 2de en 6de leerjaar 
4 april 2014: bezoek van de 
paashaas 

Alle leerjaren 

7 tot en met 21 april 2014: 
PAASVAKANTIE 

Iedereen 

25 april 2014: Helix 3de kleuterklas 
25 april 2014: kleuterkermis Alle kleuterklassen 
29 april 2014: DAS beurs 5de en 6de leerjaar 
1 en 2 mei 2014: feestdag en lokale 
verlofdag 

Iedereen  

3 mei 2014: feest vrijzinnige jeugd 6de leerjaar 
4 mei 2014: eerste communie 2de leerjaar 
6 mei 2014: Ploterbezoek 1ste en 3de kleuterklas 
8 mei 2014: medisch consult 1ste kleuterklas (voormiddag) 
8 mei en 6 juni 2014: medisch 
onderzoek 

2de kleuterklas (namiddag) 

10 mei 2014: vormsel 6de leerjaar 
13 mei 2014: Ploterbezoek 3de en 4de leerjaar 
15 mei 2014: rapport Alle leerjaren lagere school 
16 mei 2014: Ploterbezoek 1ste en 2de leerjaar 
18 mei 2014: SCHOOLFEEST Iedereen 
19 mei 2014: Ploterbezoek Onthaalklas, 1ste en 2de kleuterklas 
23 mei 2014: Technopolis 3de en 4de leerjaar 
27 mei 2014: Sport Nokwisie 3de en 4de leerjaar 
29 en 30 mei 2014: Hemelvaart en 
brugdag 

Iedereen 

 
We zien elkaar graag terug na de paasvakantie. We wensen al onze ouders 
en kinderen een prettig verlof. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de directie  
Els De Saeger  
en het kiemteam  


