
 24.06.2022    Kastanjeblad 

 Samen rond De Kastanje. Dat werkt! 

 Beste ouders, 

 Het einde van het schooljaar is in zicht.  Met dit laatste kastanjeblad van dit schooljaar  willen we jullie 
 informeren over de werking van volgend schooljaar.  Onderaan de nieuwsbrief vinden jullie de kalender 
 voor volgend schooljaar. 

 Op woensdag 22 juni ging ons allereerste fysieke forum door.  We stelden onze visie voor en het 
 leerplan ZILL werd kort toegelicht. 

 Met onze visie als startpunt en de verwachtingen die het leerplan Zill voorschrijft, kwamen we voor het 
 schooljaar 2022-2023 tot volgende organisatie met volgende uitgangspunten: 

 Het  samen  werken in teams van leerlingen en leerkrachten  staat 
 centraal.  We willen meer leerkrachten verantwoordelijk maken voor 
 een groep kinderen.  Dit omdat we het leerproces van uw kind 
 willen toevertrouwen aan twee leerkrachten die de 
 verantwoordelijkheid delen. 

 Zorgen  voor elkaar, leerling en leerkracht. 
 Welbevinden is belangrijk.  Kinderen die niet goed in hun vel zitten 
 komen niet tot leren.  Groot en klein leren met en van elkaar. 

 Respect  voor de eigenheid van ieder kind - aandacht  voor de 
 talenten 
 Door flexibeler te kunnen inspelen op de klasorganisatie kunnen we 
 meer aandacht hebben voor het individu. 

 Door na te denken over “Wat heeft mijn leerling nodig?”   & “Wat 
 heeft die groep kinderen nodig?”  kunnen we beter inspelen  op de 
 zorgnoden =  ontwikkelingsgericht  zoals het in het  leerplan ZILL 
 verwacht wordt. 

 Groeien in  zelfstandigheid 

 We willen net zoals de voorbije jaren het planbord gebruiken als 
 basis voor de klasorganisatie.  In De Kastanje willen we kinderen 
 leren om hun eigen leerproces in handen te nemen. Het is ook leren 
 plannen en   verantwoordelijkheid nemen. 



 Een héél belangrijke aanvulling hierbij is:  De autonomie ligt bij de teams.  Dit betekent dat op basis van 
 de noden of lesinhouden (lager: veel instructie – herhalingsles, kleuter: spelmoment – klassikale 
 activiteit)  leerkrachten zelf de keuze maken of ze  in teams zullen werken of ze de voorkeur geven 
 om in de eigen klas een les te geven of activiteit te doen  . 

 We gaan er dus  niet  van uit dat de kinderen  altijd  samen zullen zitten in teams.  Wel creëren we de 
 mogelijkheid  hiertoe.   De leerkrachten zullen voor  hun eigen team zelf bepalen welke momenten ze de 
 klassen samen zullen zetten in een team of ze er de voorkeur geven om in aparte groepen te 
 werken/leren/spelen.  Een meer concretere invulling per klas krijgen jullie op de infoavond in september. 

 Uiteraard zullen de inhouden die specifiek voor een bepaalde doelgroep nodig zijn, steeds op maat 
 gegeven worden. 

 De eigenheid van de twee vestigingen zorgt ook voor een eigen organisatie. 

 Proven 

 Met het team hebben we heel wat denkoefeningen gedaan om onze lestijden zo goed mogelijk 
 in te zetten. We hebben ervoor gekozen om aan elk team twee leerkrachten te koppelen. 
 Een klasgroep bestaat uit 2 of 3  leerjaren. Deze twee leerkrachten zullen momenten hebben dat ze 
 samen in de klas staan of apart. 

 We gaan ervan uit dat heel veel momenten nog apart zullen georganiseerd worden.  Zeker bij de start. 
 Maar we willen onze werking kritisch bekijken en de momenten die zich ertoe lenen om samen in teams 
 te werken optimaal te benutten. 

 De leerkrachten staan samen in de klas of splitsen de klas op, afhankelijk van de noden van de 
 kinderen en van de lesdoelen. Dat heet coteaching. Coteaching zal vooral ingezet worden tijdens 
 zelfstandig werk of begeleid spelen en leren. Groepen kunnen gemaakt worden volgens leerjaar, volgens 
 niveau, volgens werktempo, enzovoort. We willen hierdoor invulling geven aan het leerplan ZILL. 

 Vlinders  Peuter  Samen team 1: 
 juf Marijke (18/24) 
 & juf Kim (24/24) 
 & kinderverzorgster juf Ines 

 Eerste kleuter 

 Tweede kleuter 

 Bijtjes  Derde kleuter  Samen team 2 
 juf Marleen (24/24) 
 & juf Lien (24/24)  Eerste leerjaar 

 Eekhoorntjes  Tweede leerjaar  Samen team 3 
 Juf Sibylle (12/24) 
 & juf Saskia (24/24)  Derde leerjaar 

 Vierde leerjaar 

 Herten  Vijfde leerjaar  Samen team 4 
 Juf Elise (24/24) & 
 juf Alison (10/24)  Zesde leerjaar 



 Krombeke 

 Ook in Krombeke dachten we na over het efficiënt inzetten van de lestijden binnen dit SAMEN-verhaal. 
 Voor de vakken taal, wiskunde en wero werken we in graadsklassen. Voor de andere vakken werken we 
 in 2 groepen: 1-2-3 (juf Rita) en 4-5-6 (meester Geert). We maken werk van een klasdoorbrekend 
 driesporenbeleid enkele momenten per week.  Waarbij  één groep zelfstandig aan het werk gaat,  een 
 tweede groep begeleid wordt en derde groep in mini-klassen werkt, kans krijgt tot remediëring of een 
 extra instructiemoment krijgt van de leerkracht of de zorgleerkracht.  

 Volgend schooljaar werken we ook met brugmomenten derde kleuter – eerste graad.  De kinderen van 
 het derde kleuter gaan enkele momenten per week naar de klas van juf Sarah voor voorbereidende taal- 
 en rekenvaardigheden, dit al spelend leren. 

 Peuter  Juf ingrid 
 & kinderverzorgster juf Ines 

 Eerste kleuter 

 Tweede kleuter 

 Derde kleuter 

 Eerste leerjaar  Juf Sarah 

 Tweede leerjaar 

 Derde leerjaar  Juf Rita 

 Vierde leerjaar 

 Vijfde leerjaar  Meester Geert 

 Zesde leerjaar 

 Uiteraard zijn jullie welkom met eventuele vragen bij de directie of leerkrachten op het oudercontact. 

 Zoals jullie in bovenstaande overzicht ook kunnen zien, zullen 
 we binnenkort afscheid nemen van enkele juffen. 

 Juf Kelsey (vervangster van juf Katrien en tot eind mei deeltijds 
 juf Lien ) 
 juf Jana (hertenklas vervanging meester Stef) 
 juf Zoë (hertenklas op donderdagnamiddag) 
 juf Vicky (vervanging juf Marijke) 
 juf Leigh (instapuren Krombeke) 

 Bedankt voor de fijne samenwerking !!! 



 Hierbij wil ik ook de beide ouderraden bedanken.  We konden op hen rekenen bij het circus, de koekjes 
 die vlogen de schoolpoort uit in beide vestigingen en in Proven werd een gezellige knetterende 
 knabbeltocht georganiseerd. 

 Met de centjes van de opbrengst van Proven kunnen we fietsjes aankopen voor de kleuters en 
 voetbaldoeltjes voor de kleintjes.  De foto’s die hebben jullie nog tegoed.  Ook werd  een deel van de 
 Biezenhoeve gesponsord zodat dit gratis aangeboden kon worden aan de hertenklas. Het fruit en de 
 melk die geleverd werd in het derde trimester werd ook geschonken door de ouderraad en op dinsdag 
 28 juni trakteren ze met lekkere frietjes . 

 In Krombeke werden er ook nieuwe fietsjes aangekocht voor onze kleuters,  ook zij kwamen tegemoet in 
 de factuur voor fruit en melk en ook daar komt er op dinsdag 28 juni een mobiele frituur langs. 

 Een welgemeende  dank  -  jullie  -  wel  voor de vele hulp! 

 Wil je graag volgend jaar ook in het oudercomité komen? Geef gerust een seintje, dan geven we de 
 contactgegevens door. 

 Ook bedankt aan de verkeersbrigadiers om altijd paraat te staan voor onze kinderen veilig over te 
 steken aan het zebrapad in Proven. 

 We nemen volgende week ook afscheid van onze schoolverlaters.  Maandag is er proclamatie in 
 Krombeke en op woensdag in Proven. 

 Veel succes volgend schooljaar in het secundair! 

 Spring gerust nog eens binnen om ons een bezoekje te brengen. 



 Bedankt aan alle ouders ook van mij persoonlijk voor het vertrouwen dat jullie mij  gaven dit schooljaar. 
 Ik voelde me al gauw heel thuis in Proven en Krombeke! 

 Geniet van de vakantie en dan zien we jullie graag terug op 1 september. 

 Warme groeten, 

 Evi 

 MISSIE 

 Een school met een hart, in het hart van het dorp. 

 VISIE 

 De Kastanje is een dorpsschool waar mensen met  zorg  en  respect  voor elkaar 
 en voor de  natuur  samen leven en leren. 

 We doen dit  ontwikkelingsgericht  waarbij kinderen  hun  talenten  ontdekken en 
 groeien in  zelfstandigheid  . 

 Samen  rond de Kastanje, dat werkt! 

 Belangrijke data eerste trimester 

 13/09/2022  Infoavond Proven 

 15/09/2022  Infoavond Krombeke 

 25/09/2022  Schoolfeest in Proven 

 10/10/2022  Vrije dag Proven en Krombeke 

 19/10/2022  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 23/11/2022  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 Belangrijke data tweede trimester 

 30/01/2023  Vrije dag Proven (les voor de kinderen van Krombeke!) 

 08/02/2023  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 22/03/2023  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 22/04/2023  Vormsel in Proven 

 Belangrijke data derde trimester 

 18/05/2023  Eerste Communie in Proven 

 20/06/2023  Vrije dag Krombeke (les voor de kinderen van Proven!) 


