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1. OUDERPARTICIPATIE
o Basiseducatie Halle Vilvoorde, Nederlands les voor ouders
TAALLESSEN

In samenwerking met het centrum voor basiseducatie Halle-Vilvoorde worden er in de NGBS vanaf 2
februari taallessen gegeven aan laaggeschoolde anderstalige ouders van kinderen in de lagere
school.
Voor de school worden deze lessen gratis aangeboden, aan de ouders wordt inschrijvingsgeld
gevraagd om een aantal onkosten te betalen. Deze lessen vinden plaats op vrijdag voormiddag. De
lessen zijn enerzijds gericht op Nederlandse taalverwerving, anderzijds op participatie aan
hetschoolse gebeuren en opvoedingseducatie.
De lessen worden bewust op de school gegeven omwille van de laagdrempeligheid, ouders kennen
de school en komen er vaak over de vloer. Een andere reden om dit op school te organiseren is
ouders beter bekend te maken met de schoolwerking en met de verwachtingen van de school.
Verder zullen de leerkrachten deze doelgroep beter leren kennen en wordt er wederzijds begrip
gecreëerd.
Mogelijke participerende activiteiten:
2/3: Marjan geeft een rondleiding in de school, laat ons plaatsen zoals turnzaal, zorglokaal, etc zien +
geeft een woordje uitleg
9/3: nog regelen met Pascale: bijwonen (observeren) van het onthaalmoment bij de kleuters? en
(voorstel/vraag) een actieve inbreng van mijn cursisten, bvb voorlezen in eigen taal
30/3: koffiemoment waarbij de ouders een gesprekje aanknopen met juf/meester of andere ouders
Andere activiteiten: meewerken aan een knutselactiviteit bij de kleuters (voorbereiding in de les met
woordenschat knippen, plakken,... thema waarrond geknutseld wordt - observeren bij rekenles kinderen begeleiden bij een uitstap - interview met directeur - ...
OPVANG KINDEREN

Deze cursus richt zich op een publiek van (zeer) laaggeschoolde ouders die het Nederlands niet of
amper machtig zijn. In heel wat gevallen gaat het om moeders die niet buitenhuis werken. In een
aantal gevallen hebben deze moeders nog een jong kind dat niet naar school gaat en ontbreekt het
hen aan een netwerk om beroep op te doen om hun kinderen op te vangen. Omdat deze moeders
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geen opvang voor hun kind hebben, is het voor hen onmogelijk om de cursus te volgen. Er wordt
geschat dat het om een vijftal kindjes zou gaan.
NGBS organiseert opvang en stelt een klaslokaal ter beschikking. De oppasser is een werkneemster
van 3WPlus zijn die op het moment van de lessen (vrijdag van 8u30 tot 11u30) geen opdracht heeft
en werkt aan een vrijwilligersvergoeding.

Advies Schoolraad: akkoorrd

o COOVO: Babbelut een project voor alle ouders
Onze school is een Nederlandstalige school maar dat betekent niet dat iedereen thuis Nederlands
spreekt. Onze kinderen hebben een rijkdom aan talen en culturen. Toch willen we iedereen de kans
geven om Nederlands te spreken en/of zijn Nederlands te oefenen.
Daarom lanceren we het project “Babelutten op school”. Een Babelut of Babbelaar is een typisch
Belgisch snoepje. Het is nog niet uitgeklaard hoe we dit verder aanpakken.

Advies Schoolraad: Er gebeuren al veel activiteiten met ouders, het is een goed idee dat de
leerkrachten dit gaan oplijsten en vandaaruit verder te bekijken waar de noden zijn.

2. TAALBELEID OP SCHOOL
o thematisch werken en woordenschat in de kijker
In de KS werken we rond taalbeleid onder begeleiding van de pedagogisch adviseur Liv Camp. Zij
werkt rond thematisch werken en woordenschat. De leerkrachten hebben al een hele weg afgelegd
wat thematisch werken betreft, het is dan ook al helemaal geïntegreerd in de werking. Dit schooljaar
wordt daar woordenschat aan toegevoegd. Met een werkgroep wordt er nagedacht over de visie en
de aanpak.
Ook in de lagere school wordt er gezocht naar manieren om thematischer te gaan werken. In het
eerste leerjaar werd de vernieuwde versie van de leesmethode aangeschaft. De leerkrachten gaan op
zoek naar manieren om WO te integreren in deze methode zodat de thema's echt leven in de klas. In
het tweede leerjaar werden dit jaar heel wat stappen gezet, zij werkten het hele jaar thema's uit en
entten het taalonderwijs op de WO methode. Voor de andere klassen wordt er nagedacht hoe we dit
verder kunnen uitbreiden. Er is contact opgenomen met de pedagogisch adviseur Joyce Van Nooten
ivm het evalueren van deze acties binnen IKZ.
Het leeslabo is een project rond lezen en leesmotivatie, maar zal op termijn door de werkgroep
voorgesteld worden als middel om aan woordenschat te werken.

Advies Schoolraad: akkoord
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3. SPEELPLAATS
o Speeltuigen, speelbos, keukentje en buitenklas, groene namiddag
De GBS kring is bereid om mee te betalen voor de houtschilfers onder de speeltuigen in de lagere
school, alsook de omheining rond het speelbos van de derde kleuterklas en eventueel een
speelheuvel voor de lagere school.
De gemeente is druk bezig met het maken van een buitenkeukentje in Doornroosjes.
De groene namiddagen zijn een succes in de lagere school. Om de zes weken wordt een thematische
namiddag uitgewerkt die zich volledig buiten op ons schooldomein afspeelt. Zowel leerkrachten als
leerlingen zijn enthousiast.
De groene speelnamiddagen in de kleuterschool zijn wat verwaterd doordat het team heel wat
zieken en afwezigen ken/de. De werkgroep groene speelplaats gaat op zoek naar nieuwe impulsen.

Advies Schoolraad: akkoord

4. Kleuterschool: Onthaalklas en eerste kleuterklas apart?
Evaluatie
Een korte rondvraag bij de betrokken leerkrachten van okk en 1kk leert ons dat dit systeem ervoor
zorgt dat de peuters een taalbad krijgen en extra gestimuleerd worden in zelfredzaamheid en dat de
kinderen in 1KK beter op hun niveau kunnen begeleid worden.

Advies Schoolraad: akkoord

5. Sport
Sporthal Dijk: Aan de gemeente werd gevraagd om de sporthal Dijk volgend jaar op donderdag en
vrijdag ter beschikking te stellen. We trachten dan alle kinderen van de derde graad te laten turnen
in deze grote zaal.
Sportsnacks: Sport na school georganiseerd door SVS. We zijn een de derde sessie begonnen. De
eerste twee sessies werden georganiseerd voor de derde kleuterklas en kenden een groot succes,
bijna alle kinderen namen deel, er werd dan ook op twee verschillende tijdstippen door twee
verschillende leerkrachten les gegeven: Lionel en Stephanie.
Voor het eerste leerjaar werd maar een sessie georganiseerd en deze wordt gegeven door Stephanie.
Er zijn een 15tal kindjes ingeschreven. De tijdsdruk is wel een probleem, de lessen beginnen om
15u30 en eindigen om 16u30 want dan beginnen de danslessen van de academie. Vera zal met
Gerard bespreken of volgend jaar de lessen op dinsdag later kunnen beginnen.
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Advies Schoolraad: Het idee van de leerkrachten om een half jaar met dezelfde klas te gaan
zwemmen is aan te raden

6. Inschrijvingen, digitaal aanmeldingssysteem om
kamperen te vermijden!
Vera onderzoekt de mogelijkheden

Advies Ouderraad: akkoord
Volgende bijeenkomst: maandag 28 mei 2018

4

