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Anderstalige
nieuwkomers
Tijdens dit schooljaar kwamen Adéla, Svetlana, Danilo, Juliano en
Oleksandra als anderstalige nieuwkomers onze school binnen.
Juf Sandra Zaman, onze OKAN-leerkracht en zorgcoördinator
bovenbouw, zal deze kinderen in de komende maanden een taalbad Nederlands geven. OKAN staat voor Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers. We streven ernaar dat deze kinderen
zich vlug thuis mogen voelen op onze school.

Beleidsondersteuner
Vanaf 1 januari 2022 wordt het ambt van beleidsondersteuner
ingevoerd in het basisonderwijs. Voor Katholiek Onderwijs
Vlaanderen vraagt dit nieuwe ambt een specifiek profiel zodat de
directeur basisonderwijs op beleidsvlak stevig ondersteund kan
worden en er een hechte 'directietandem' gevormd kan worden.
Van 2005 tot 2020 heb ik als coördinerend directeur kunnen ervaren dat juf Karine, als stafmedewerker van de vroegere scholengemeenschap OLV-ter-Schelde, een enorme bijdrage leverde op
pedagogisch, administratief en
praktisch vlak.
Het is in de toekomst een must
om de zware taak van directeur
basisonderwijs te kunnen vervullen en ben dan ook bijzonder blij
dat men dit heeft ingevoerd.
Alleen was het jammer om dit
midden in een bestaand schooljaar in te voeren, zeker met het
huidige lerarentekort.

Coronavirus
Na vorig schooljaar dachten we met z’n allen dat het ergste voorbij was. De eerste helft van dit schooljaar bewees echter het
tegendeel. Tal van maatregelen werden ons via Schooldirect
meegedeeld en moesten aan de kinderen, leerkrachten en ouders telkens gecommuniceerd worden en in de praktijk omgezet.
Het was voor onze zorgploeg, ons leerkrachtenteam en onze
administratief medewerkers een heus huzarenstuk om alles in
goede banen te leiden. Onze zorgploeg heeft zich uit de naad
gewerkt om alle zieke leerkrachten te vervangen. Onze administratief medewerkers hebben talloze telefoons gepleegd om de
ouders, leerlingen en leerkrachten correct te informeren. Onze
leerkrachten hebben tal van lessen gegeven via afstands– en
hybrideonderwijs.

Ziehier de groepsfoto van ons schoolteam . Aangezien dit schooljaar het hoofdkleur oranje is hebben we ervoor gekozen om allemaal een oranje mondmasker op te zetten.
Als jaarthema kozen we voor de slogan ‘Wij vliegen erin’ waarbij
we het deelleerplan ‘ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid’ in de kijker plaatsen.

Digisprong
De digisprong van de overheid bestaat voornamelijk uit 4 speerpunten.
Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle
scholen van het leerplichtonderwijs. In onze school hebben we
ervoor gekozen om de nieuwe digiborden in de lagere school te
finaliseren. In de onder– en bovenbouw van de lagere school
werd elke laptopkar met 10 tablets uitgebreid. Onze draadloze
antennes voor internet werden vernieuwd.
Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid. Een
kwaliteitsvolle digitalisering gebeurt doelgericht en onderbouwd.
Het volstaat vanzelfsprekend niet om enkel een substantiële hoeveelheid toestellen te voorzien. Een kwaliteitsvolle digitalisering is
ingebed in een duidelijke schoolvisie: wat willen met en voor leerlingen bereiken en hoe kan technologie daartoe bijdragen.
ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen. Een voortdurende nascholing op
niveau scholengemeenschap en school is hiervoor een vereiste.
Een kennis– en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het
onderwijsveld.
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De voorbije coronacrisis heeft het belang van een kwaliteitsvolle
digitalisering in ons onderwijs duidelijk onder de aandacht gebracht.

Execu6eve func6es
Executieve functies zijn een hot topic in onderwijsland. En terecht!
Executieve functies zijn nu eenmaal de regel– en aansturingsfuncties van de hersenen; je hebt ze nodig in de dagelijkse praktijk en in het bijzonder bij het leren op school. Hierbij heeft ieder
mens zijn eigen combinatie van sterke en zwakkere executieve
functies, waarbij de executieve functies niet op zichzelf staan,
maar invloed hebben op elkaar en met elkaar samenwerken.
Executieve functies zijn een sterke voorspeller voor schoolsucces,
misschien nog wel meer dan de cognitieve bagage die een leerling bezit. Zonder goede executieve functies kan een leerling zijn
intelligentie, ook al is deze van hoog niveau, niet optimaal inzetten.
Het effectief trainen en inoefenen van executieve functies gebeurt
bij voorkeur daar waar ze gebruikt worden; dus in het klaslokaal.
Hierbij is het essentieel dat je als leerkracht model staat in woord
(hardop voorwoorden van gedachten,) en daad (houding en gedrag).

Jaarlijks maken tal van
verenigingen gebruik
van de goed onderhouden
schoolinfrastructuur

Een open school
met overlegcultuur
tussen de scholen
van de
scholengemeenschap,
schoolbestuur,
de lokale
gemeenschap,
ouders, schoolteam

Gezinsvieringen,
vormselcatechese,
eerste communie,
volwassen
catechese
klasvieringen

Fantas6sche troeven
Onze Sint-Jozefschool beschikt over fantastische TROEVEN,
waar we terecht heel fier op zijn...

(A-blok) Schoolstraat 1
Kleuterafdeling + lagere school
Secretariaat, orthotheek met zorglokaal
Re er en turnzaal lagere school & direc ebureel

Een aanpalende
kinderopvang open van 7 18.45 uur, óók op woensdagnamiddagen,
schoolvrije dagen en schoolvakanties

School met
educatieve
middagopvang,
rangbegeleiding,
verkeersonderricht, groene
projecten,
gezondheidseducatie
en goedkope,
leerrijke uitstappen

Een school met een
moderne infrastructuur
ten voordele van
de leerlingen,
de leerkrachten &
de lokale gemeenschap.

Ook u kunt u uw zoon of
dochter hier laten inschrijven!

Een leerinstituut met
aandacht voor
hoofd - hand - hart
zowel qua
kennis, inhoud
als vaardigheden

Gelijke onderKruisstraat 7— ‘tkleinspook@gmail.com

Met het beleid voor gelijke onderwijskansen (GOK-beleid) wil de
overheid alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden
om zich te ontwikkelen.
De taalhefboom: taal is kapitaal, cultureel en symbolisch. Wanneer kinderen uitgedaagd worden om in één of zelfs meerdere
talen hun gedachten te vormen en te communiceren, dan hebben
zij een belangrijk instrument in handen om te groeien, te leren.
Hier kunnen gezinscontext en kinderopvang/kleuteronderwijs elkaar perfect aanvullen en versterken. De uitdagingen zijn niet min:
hoe ga je als professional en als team om met meertaligheid?
Hoe prikkel je 28 kleuters tot talige interactie wanneer je er alleen
voor staat? Hoe ga je om met de heel diverse thuistalen die kinderen en hun ouders spreken? Hoe zetten we ons communicatieen taalbeleid zo op dat iedere betrokkene zich gerespecteerd en
gewaardeerd voelt?
De muzisch-cretatieve hefboom: dat het muzische vele ‘talen’
heeft, biedt een boeiend aantal voordelen voor het begeleiden
van kwetsbare kinderen die bijvoorbeeld, al te bevooroordeeld,
als ‘taal-arm’ worden beschouwd. Het muzische als belangrijke
hefboom tegen sociale uitsluiting. Tegelijk heeft deze hefboom
vele mogelijke linken met de andere: taal uitlokken, denken en
onderzoeken inbrengen, reflectie stimuleren en onder woorden
brengen, …
De hefboom van warme relaties: welbevinden, betrokkenheid en
talenten liggen mooi in elkaars verlengde. Een kwaliteitsvolle relatie tussen kind en professional is een cruciale factor in de (leer)
groei van kinderen. Het gaat hier ook niet uitsluitend om het
‘individuele’ welbevinden en talent. Dit speelt ook op het niveau
van de groep. Men zou van een ‘collectief welbevinden’ en een
‘collectieve betrokkenheid’ kunnen spreken, waarbij kinderen sociale en communicatievaardigheden krijgen aangeleerd tijdens het
samen-leven, -spelen en -werken.

Huwelijk juf Elke

9290 Overmere - 0474/32.03.64
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wijskansen

Juf Elke en Lennert traden op 4 maart 2022 in het huwelijksbootje. Samen met enkel juffen en kinderen werden de prachtige witte
ballonnen in de lucht gelaten. We wensen juf Elke en haar gezin
nog vele fijne momenten toe!

Jeugdboekenmaand

Ini6a6ef en
verantwoordelijkheid
Het is belangrijk dat kinderen initiatief en eigen beslissingen
durven nemen en dat ze dat op een verantwoorde manier leren te
doen. Daarom nodigen we ze veelvuldig uit tot kiezen, waardoor
ze psychologische vrijheid ervaren. Met die vrijheid moeten ze
leren omgaan, met respect voor de anderen. In dat verband lezen
we in OKB: “Vanuit de bakens uniciteit en verbondenheid zullen
leraren leerlingen opvoeden met respect voor hun eigenheid,
maar tegelijk ook gericht op het verantwoordelijk samenleven met
anderen.” Leerlingen moeten met andere woorden ervaren dat ze
geroepen worden tot vrij én verantwoord handelen, denken en
voelen. Dat is de vertaling van de christelijke kijk op de mens die
vrijheid als gave en opgave heeft ontvangen.
Dit deelleerplan bestaan uit een vijftal ontwikkelthema’s: zelfregulerend vermogen, onderzoekscompetentie, ondernemingszin,
gezonde en veilige levensstijl, engagement voor duurzaam samenleven.

Naast onze jaarlijkse boekenbeurs in oktober (georganiseerd
door onze ouderraad) worden de themaboeken van de jeugdboekenmaand tijdens de maand maart in de kijker geplaatst. Dit
schooljaar stond de jeugdboekenmaand in het thema van ‘helden
en schurken’.

Kerntaak leerkracht

In onze school krijgen juf Justine (kleuterleidster) en juf Amélie
(leerkracht lager) aanvangsbegeleiding met als doel om te groeien van basis– naar beroepscompetenties. Het worden echt wel
twee toppers voor onze school!

Leeruitstappen
Op onze school worden énkel daguitstappen georganiseerd. De
kleuters en de jongste leerlingen van de lagere school doen voornamelijk uitstappen in de buurt van de school. Deze uitstappen
kaderen in hun BC of werothema. Dit zijn natuuruitstappen i.s.m.
VZW Durme, verkeerslessen enz… Daarnaast worden er ook
betalende uitstappen georganiseerd in de vorm van leeruitstappen en zwemlessen. Deze zijn niet gratis: reserveren van een
bus, inkomgelden, gidsen, zwembegeleiders,…
Het aantal busuitstappen is als volgt geregeld:
2de en 3de kleuterklas doen 1 busuitstap per schooljaar
1ste graad lager doet 2 busuitstappen per schooljaar
2de graad lager doet 3 busuitstappen per schooljaar
3de graad lager doet 4 busuitstappen per schooljaar
(zie enkele voorbeelden van boven naar onder: onze 3de kleuterklas op bezoek in de Sterrenwacht, ons 2de leerjaar op natuurwandeling met VZW Durme, ons 4de leerjaar naar het huis van
Kina, ons 5de leerjaar op havenbezoek in Antwerpen)
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Alle scholen in Vlaanderen krijgen extra uren om beginnende
leerkrachten beter te begeleiden en om leerkrachten meer ruimte
te geven voor hun kerntaak: lesgeven. Gemiddeld krijgt een
school vier extra uren per week voor betere aanvangsbegeleiding. “We geven scholen de vrijheid om deze extra uren aan te
wenden voor ondersteunend personeel”, zegt Vlaams minister
van Onderwijs Ben Weyts. “In tijden van lerarentekort maakt dit
een belangrijk verschil.”

Media
Kinderen van vandaag groeien op in een gedigitaliseerde mediaomgeving. Dat is evident. We willen dan ook dat ze op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier omgaan met media
en mediacontent. We moedigen hen aan om hun mediacompetenties positief aan te wenden en deze blijvend aan te scherpen.
Binnen de eigen leefwereld beperkt de mediakundige ontwikkeling van leerlingen zich vaak tot vaardigheden. Dit als gevolg van
een hoofdzakelijk intuïtief gebruik van media. Binnen het ontwikkelveld van mediakundige ontwikkeling willen we zorgen voor een
dieper inzicht in de mechanismes van de mediawereld en in het
gebruik van de eraan verbonden mediamiddelen. Zo ontwikkelen
leerlingen een kritische blik waarmee ze de wereld van de media
op een positieve, maar tegelijk veilige manier tegemoet kunnen
treden.
Werken aan mediakundige ontwikkeling houdt in dat leerlingen naast
elementaire kennis over verschillende media en hun toepassingen
ook vaardigheden en inzichten
verwerven om zinvol en creatief
met media om te gaan, ermee te
leren en te communiceren. We
onderscheiden drie ontwikkelthema’s: mediawijsheid, mediageletterdheid en mediavaardigheid.

Nieuwe taalmethode

“Ik lees met hup en aap” in het 1ste leerjaar.
“Taal Talent” voor de andere leerjaren van de lagere school.

Octopusplan
Voor de verkeersveiligheid adviseert het Octopusplan (een samenwerking tussen de gemeente, de school en VZW Octopus)
om in de Fortstraat een oversteekplaats met zebrapad te voorzien. Maar deze moet wel veel duidelijker in het straatbeeld aanwezig zijn door bijvoorbeeld groenelementen zoals vaste planten
of lage stevige heesters en/of zuilbomen waar het zicht tussen of
door bewaard blijft, accentverlichting en een uitbreiding voetpad
zodat er voldoende wachtruimte is.
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Volgend schooljaar starten we met een nieuwe taalmethode voor
alle leerjaren van de lagere school.

Pannenkoekenbak & Quarantaine
taartenslag
Op schoolniveau zijn er, vanwege de coronapandemie, slechts
enkele acties doorgegaan.
Gelukkig hebben we naast onze boekenbeurs ook nog de jaarlijkse pannenkoekenbak kunnen organiseren. Op maandag 7 februari bakten enkele leden van de ouderraad de pannenkoeken en
deze werden in open lucht opgesmuld.

De voorbije coronaperiode met tal van wijzigende quarantainemaatregelen was voor leerlingen, leerkrachten en ouders een
lastige periode. Tijdens de maanden november tot februari waren
opnieuw strenge quarantainemaatregelen van tel.

Realisa6es

infrastructuur

De taartenslag was een gigantisch succes . 1630 taarten gingen
de deur uit. Veel dank aan iedereen die deze actie steunde.

Via een spoedprocedure bij Agion, de subsidiërende overheid,
werd de oude mazouttank verwijderd en vervangen door een 2-tal
nieuwe stalen mazouttanks.

Via o.m. de middelen van ‘Digisprong’ van de overheid werden
onze wifiantennes vernieuwd, werden het aantal tablets op onze
school verdubbeld, werden de oude digitale borden van de lagere
school vervangen en werden een aantal nieuwe desktopcomputers aangeschaft.

Stemac6viteit
Leerlingen leren van jongs af aan stappen zetten in het proces
van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. In dat proces herken je
een aantal ontwikkelstappen. Het is belangrijk dat leerlingen een
aanbod krijgen van rijke en gevarieerde ervaringskansen om te
ontwikkelen in o.m. ‘stemactiviteiten’. Die kansen bied je door
goed te observeren en je aanbod af te stemmen op de ontwikkeling van de leerling.
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In de paasvakantie werden alle gemetselde nokpannen vervangen door nieuwe droognokpannen. Op deze manier trachten we
de stormen beter te doorstaan.

Tevreden leerlingen

Welke resultaten zagen we op onze school:

Begin februari 2022 hielden we een bevraging i.v.m. ‘welbevinden
bij de leerlingen’. In het rapport van de onderwijsinspectie lezen
we het volgende:
‘De coronacrisis stelde zonder twijfel het belang scherp van het
schoolse welbevinden. De onderwijsinspectie stelt al bijna 10 jaar
vragenlijsten ter beschikking zodat scholen het welbevinden van
hun leerlingen kunnen meten. In de Onderwijsspiegel van 2021
rapporteren we over de 143.224 ingevulde vragenlijsten van 734
scholen in de periode 2016-2020. Onze belangrijkste conclusie?
Over het algemeen is het welbevinden van leerlingen uit het
Vlaamse leerplichtonderwijs goed. De meerderheid van de leerlingen voelt zich goed op school: driekwart gaat graag naar
school, een ruime meerderheid let op in de klas en globaal genomen vinden 9 op 10 leerlingen dat ze goed kunnen volgen tijdens
de les. Ze komen het liefst naar school omwille van de contacten
met de medeleerlingen. De grootste groeikansen zijn er op vlak
van klasmanagement (het is onvoldoende rustig in de klas), het
geven van positieve feedback en de openheid voor inspraak. Verder zien we dat het welbevinden van de leerlingen daalt doorheen
de schoolloopbaan. Dat het welbevinden daalt naarmate de leeftijd van de leerlingen stijgt, zien
we ook in andere studies.’
Lieven Viane,
secretaris-generaal

Welbevinden is een containerbegrip dat bestaat uit 5 dimensies:
De dimensie tevredenheid peilt naar de mate waarin de leerling
tevreden is over de klas en de school in het algemeen. De dimensie betrokkenheid weerspiegelt hoe de leerling zichzelf betrokken
voelt bij wat er in de klas gebeurt. De dimensie academisch
zelfconcept gaat na hoe de leerling zichzelf percipieert op cognitief vlak. De persoonlijke perceptie van een leerling over het eigen
cognitieve kunnen staat in rechtstreekse relatie met zijn/haar welbevinden. De dimensie sociale relaties geeft de perceptie van de
eigen sociale contacten van de leerling weer. De dimensie pedagogisch klimaat geeft aan hoe een leerling het pedagogisch
klimaat in de klas en op de school percipieert.
In het verslag van de onderwijsinspectie lezen we: “Dat scholen
en leraren het verschil kunnen maken wat het welbevinden van
leerlingen betreft, bleek ook tijdens de coronacrisis. Het
(gedeeltelijk) sluiten van de scholen had een impact op het welbevinden van de leerlingen, vooral op de meest kwetsbare leerlingen. De schoolsluitingen toonden aan dat de school een plek is
waar je leert, maar ook de plaats bij uitstek kan zijn om vrienden
te zien, structuur te krijgen, een luisterend oor te vinden of hulp te

Uitstekende
doorlich6ng

Sinds een paar jaar worden de doorlichtingsverslagen van de
onderwijsinspectie gepubliceerd op een centrale website van de
Vlaamse overheid (onderwijs.vlaanderen.be). Wat is de impact
hiervan op de schoolkeuze van ouders, wilden de onderzoekers
van de KULeuven weten. En wat blijkt? Ouders die een nieuwe
school moeten kiezen voor hun kind, lezen wel degelijk die doorlichtingsverslagen. In Vlaanderen zijn het trouwens één van de
weinige bronnen om op een objectieve manier info te verkrijgen
over de onderwijskwaliteit op een school.
En meer nog: ouders lezen niet alleen die verslagen maar houden er ook rekening mee in hun keuze voor een school, zegt
professor Kristof De Witte die meewerkte aan het onderzoek.
Uit de resultaten blijkt dat basisscholen in landelijke gemeenten
in het eerste leerjaar 7 procent meer leerlingen aantrokken na
een positieve doorlichting van de inspectie. En dat is toch best

Paul De Kimpe
Pieter De Waele

Molenstraat 180

0475/74 47 37
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krijgen. Dat sommige kinderen en vooral jongeren aangeven hun
stem niet te kunnen laten horen op school, en dat ze weinig positieve feedback krijgen van leraren is dan ook een pijnlijke vaststelling. Net zoals het gegeven dat ze de lessen niet altijd boeiend vinden of tevreden zijn over de manier van lesgeven. Toch
vinden heel wat kinderen en jongeren in lastige situaties steun op
school. Verschillende actoren binnen de school zetten zich daarvoor in, vaak gesteund door actoren buiten de school zoals het
CLB of het ondersteuningsnetwerk.”

In de Sint-Jozefschool staan 5 kernwaarden centraal:
Betrokkenheid: we werken in onze school aan een hoge
betrokkenheid van kinderen, leerkrachten en ouders.
Positiviteit: élk kind is uniek en krijgt alle kansen.
Respect: respect verdienen alle kinderen, leerkrachten en
ouders in onze school.
Ontplooiing: dat alle kinderen kansen krijgen om al hun
talenten te ontwikkelen.
Vertrouwen: in onze school krijgen alle kinderen, leerkrachten en ouders het vertrouwen zodat samenwerken kan gebeuren in een open en eerlijke manier.

wel een groot effect, vindt De Witte: ”Een gemiddeld eerste leerjaar telt in een lagere school ongeveer 35 leerlingen of 2 klassen
van 18 leerlingen dus dwz dat er per klas van 18 leerlingen 1 extra leerling bij komt door dat gunstig doorlichtingsverslag.

Vliegeren
Leerkrachten werden tijdens de voorbije grote vakantie uitgedaagd om eigenhandig een vlieger te bouwen en hem minstens
een halve minuut in de lucht te houden.
Hiermee werd het doel van ons jaarthema duidelijk in de verf gezet, nl. initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen. Tijdens
het vliegeren, wat gepaard gaat met vallen en opstaan, kwam de
vergelijking bij me op met het leiden van een klas of school. Vliegeren: een mooie metafoor?
In het leiden van een klas, school of groepering is het tonen van
leiderschap één van de belangrijkste elementen. Overtuigd zijn
van de richting, aanvoelen wat moet gebeuren, voorbeeldgedrag,
bijsturen, soms niet gebaande paden nemen of laveren. Maar ook

luisteren, kijken, verbinding weten te maken, kwetsbaar durven
zijn maar daarentegen ook daadkracht laten zien. Hoofd en hart
laten spreken.

Watersnood in
Wallonië
De overstromingen die onlangs de Luikse regio hebben getroffen,
hebben een zware tol geëist. In de eerste plaats menselijk leed,
met veel slachtoffers. Daarnaast ook heel veel materiële schade.
We steunen 15 katholieke basisscholen die bijzonder getroffen
zijn. De snelle stijging van het waterpeil en het geweld van de
stroming veroorzaakten aanzienlijke schade: overstroomde kelders, langdurige afsluiting van elektriciteit en gas, stabiliteit van
gebouwen, ingestorte muren, meubilair, uitrusting, ramen en administratieve documenten die werden weggevoerd...
In deze dramatische context is solidariteit essentieel omdat het

concrete hulp biedt, maar vooral moed geeft aan de schoolteams,
het management en de organiserende krachten. Jullie steun
wordt bijzonder op prijs gesteld. Vlaamse scholen die Waalse
scholen helpen is een voorbeeld van christelijke solidariteit! Namens onze scholen wil ik jullie alvast bedanken voor de acties die
jullie ondernemen.
Michel Galasyka, adjoint aux directeurs diocésains

De gelden van onze solidariteitsacties gingen naar de verantwoordelijken van de Sacré Coeur school in Poulseur.

X en Y
X en Y staat voor alle initiatieven op onze school die uitzonderlijke talenten in de verf zetten:

dat onderwijs ertoe bijdraagt dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers die persoonlijke waarden
durven vooropstellen van waaruit ze keuzes maken, handelen en
samenleven met anderen.

Deze kinderen waren dit schooljaar onze beste taartenverkopers .
Ze zorgden samen voor 1/4 van de totale taartenverkoop.

Tijdens de dag van de jeugdbeweging viel op hoe sterk onze
school en onze jeugdbewegingen met elkaar vervlochten zijn. Dat
is echt mooi om te zien.

ZiLL

= Zin in Leren, Zin in Leven

Zin in leren! Zin in leven!: dat is waartoe het leren in elke katholieke basisschool bij de leerlingen moet leiden. Rekening houdend
met de grote verscheidenheid aan talenten en mogelijkheden bij
leerlingen is dat best een ambitieuze doelstelling. Toch geloven
wij dat katholieke basisscholen, door de realisatie van dit leerplanconcept, deze onderwijsuitkomst bij hun leerlingen kunnen
realiseren.
Waartoe leren in de katholieke basisschool? “Zin in …” draagt
een dubbele betekenis in zich. Enerzijds verwijst het naar alles
wat met motivatie te maken heeft: goesting krijgen en hebben,
optimisme in de toekomst, geloof in groei en ontwikkelbaarheid
van dingen, verwachtingsvol en nieuwsgierig uitkijken naar het
nieuwe, leerhonger hebben. Anderzijds verwijst “zin in …” ook
naar de levensbeschouwelijke inspiratie van waaruit mensen leven en een diepere betekenis geven aan de dingen. We hopen

We gaan uit van een gezonde leerambitie voor elke leerling.
Daarbij is er veel aandacht voor het benutten van de ‘leer-kracht’
die in elke leerling schuilt. Dat komt immers zijn/haar gevoel van
eigenaarschap over het eigen leren ten goede. In het kader van
levenslang leren is dat erg belangrijk. Bereidheid tot leren is namelijk een voorwaarde voor een autonome en gelukkige toekomst
in de snel evoluerende maatschappij rondom ons. Bovendien
geeft de positieve ervaring dat leren wat oplevert voldoening. Dat
motiveert om nog meer en blijvend te leren. Wie leert is mee: hij
krijgt niet alleen een bredere kijk op de wereld en de samenleving, maar kan er ook een rijkere bijdrage toe leveren. Dat is wat
we in de katholieke basisschool door vorming bij onze leerlingen
beogen: hen in staat stellen om, elk op hun manier, bij te dragen
aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen – een wereld waar ook
God van droomt. Een aandachtspunt daarbij is dat we binnen ons
onderwijs niet enkel inzetten op gisteren en vandaag, maar dat
we ook aandacht hebben voor wat nog komt, voor de toekomst,
voor de wereld waarin onze kinderen als volwassenen actief zullen zijn. Voor een aantal onder hen geldt bijvoorbeeld dat de job
die ze ooit zullen uitoefenen, vandaag nog niet bestaat. Dat gegeven mag onderwijsmensen niet onverschillig laten. Onderwijs
moet met andere woorden breed vormend en toekomstgericht
zijn, met oog voor de mogelijkheden en de uitdagingen van morgen en overmorgen.

Inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023
tijdens de grote vakantieperiode
Beste ouder(s) van kandidaat leerlingen

Indien jullie dochtertje/zoontje geboren is in
2020 of vroeger nodigen we jullie, papa en/of mama, uit om jullie kind(eren) in te schrijven.
De school voorziet inschrijfmomenten in de grote
vakantie van 1 t.e.m. 10 juli en van 21 t.e.m. 30
augustus telkens van 10 tot 12 uur. Adres:
Schoolstraat 1, Overmere.
We schrijven tot een maximum van 175 kinderen in
voor onze kleuterschool. Zo kunnen we onze
schoolwerking goed organiseren. Jullie peuter heeft
recht op degelijk onderwijs en een goede begeleiding.
Deze voormiddag dient in de eerste plaats om in te
schrijven. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid
om een rondgang in de school te krijgen waarbij de
werking wordt toegelicht.

Schoolstraat 1
Kleuterafdeling + lagere school
- Secretariaat, orthotheek met zorglokaal
& Direc ebureel

Vrije Basisschool St.-Jozef
Schoolstraat 1
9290 Overmere
Tel. 09 367 68 36
Fax 09 367 90 63

E-mail: stjozef@olvts.be
www.sintjozefovermere.be

Bij de inschrijving gelieve de KIDS-ID, de ISI+kaart
of een ander document dat de identiteit van het
kind bevestigt voor te leggen.
Enkele weken vóór de instapdag van jullie peuter
worden jullie, samen met jullie kindje, verwacht in
het peuterklasje van juf Martine.
Die voormiddag maken jullie kennis met het reilen
en zeilen in de klas en in de school.

Fortstraat 18A
Kleuterafdeling + lagere school - Kleuterre er, kleuterspeelplaats, 3de graad lagere school & computerklas

Hiervoor krijgen jullie nog een speciale uitnodiging.
Indien jullie niet aanwezig kunnen zijn op een inschrijvingsdag kunnen jullie een afspraak maken
09/367 68 36 (secretariaat) of 0494/ 81 75 91
(directeur Patrick De Smet).
We heten jullie van harte welkom op onze school!
Het voltallige schoolteam

In de loop van het schooljaar 2022-2023 zijn er nog
enkele kennismakingsmomenten voorzien (telkens
van 9—12 uur). Hierbij wordt ook de klas– en zorg–
en schoolwerking respectievelijk toegelicht door de
klasjuf, de zorgjuf en de directeur.

KLEUTERVOORSTELLINGEN (op woensdag 20 april)

Er zijn potjes en po3en…
Rechte, bolle, rond als een pompoen, kromme, zware volle, hoge, en
eentje is zelfs groen…
Of je nu professor bent, hulpje of poetsvrouw, of je er nu aan snuﬀelt,
ernaar luistert of kijkt, eraan proe of voelt, het blij verrassend wat er
in zit.
Tot…
Dat ene mysterieuze potje verschijnt waar iedereen zo tuk op is…
Curieuzeneuzemosterdpot is een interac eve muziektheatervoorstelling
met dansexpressie over nieuwsgierigheid, waarin je neus, oren, ogen,
tong en vingers overuren maken in een zoektocht naar “opgepo3e”
gevoelens.

VOORSTELLINGEN LAGERE SCHOOL (op vrijdag 22 april en maandag 25 april)

Professor Van Dommelen is als enige wetenschapper in de bestaansleer op zoek naar harde bewijzen bij ‘Het Bestaan’. Samen met
zijn medewerkster prof. Thérèse Lune3e vraagt hij zich af hoe je zeker
kan weten dat iets of iemand bestaat.
Daarnaast is er ook nog de gui ge poetsvrouw Anna-Belle. Onder het
mo3o ‘Horen, zien en vooral niet zwijgen’ houdt ze de universiteit netjes. Zij hee zo haar eigen mening over de bestaansleer van Prof. Van
Dommelen…
Op een dag ontspint zich een piEge discussie. Wanneer de dames hierbij aan het dansen gaan en ook nog de aanwezige studenten meesleuren in het amusante debat, besluit Van Dommelen zijn accordeon vanonder het stof te halen.

SCHOOLFEESTVOORSTELLING OP ZONDAG 15 MEI

SCHOOLFEEST ZONDAG 15 MEI
MET OPENDEURDAG
 11.30 uur BBQ (4 keuzes) 
 13 uur Opendeurdag met spelletjes 
 15 uur Dansvoorstelling met alle kinderen van de 
school in samenwerking met de Balcompagnie
 17 uur Uitslag schattingsspel 

Vrije Basisschool Sint-Jozef
Schoolstraat 1, Overmere

BBQ LM NLOPQR 15 STU VQO 11 - 14 WWX
Vrije Basisschool St.-Jozef
Schoolstraat 1
9290 OVERMERE
Tel. 09 367 68 36
stjozef@olvts.be
h3p://www.sintjozefovermere.be

Met onderstaand strookje kan je vanaf maandag 25 april 2022 uw
BBQ
bestellen. U kan uw bestelling rechtstreeks betalen of telefonisch reserveren op het
schoolsecretariaat op het nummer 09/367 68 36 (enkel jdens de schooluren)
Familie ……………...………………………………… (naam) ……………...……………….. (adres)
neemt deel aan de barbecue ⃝ om 11.30 uur of ⃝ om 13 uur en bestelt

(aantal) x menu 1 (€ 15 voor 3 stukken vlees)

€

Een saté, een worst, een kipﬁlet met groenten à volonté
(aantal) x menu 2 (€ 13 voor 2 stukken vlees)

€

Een saté en een worst met groenten à volonté

(aantal) x menu 3 (€ 11 voor 1 stuk vlees)

€

Een worst met groenten à volonté

(aantal) x menu 4 (€ 12 voor vegetarisch menu)

€

Twee vegetarische burgers met groenten à volonté
Totaal te betalen:

€

