
Alhoewel er heel veel tijd en energie gaat naar het omgaan met en com-
municeren over de (gevolgen van) de coronacrisis, proberen we zoveel  
én zo lang als mogelijk het schoolleven zijn normale gang te laten gaan. 

 

Naast de vele interessante leerarrangementen in de klassen, werken wij 
op schoolniveau ook aan belangrijke prioriteiten. 

Sedert september 2020 zijn alle katholieke basisscholen verplicht om 
met het nieuwe leerplan ZILL te werken. Deze letters staan voor Zin in 
Leven, zin in Leren. 

ZILL beschrijft 10 belangrijke en evenwaardige ontwikkelvelden. Daar-
uit putten we dagelijks doelstellingen om de totale ontwikkeling van 
jouw kind te bevorderen. 

Vier ontwikkelvelden bevatten doelen die betrekking hebben op jouw 
kind als persoon : socio-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van het 
innerlijk kompas, ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 
en tenslotte de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. 

Deze vormen de kern van een harmonische ontwikkeling en zijn essen-
tieel om tot zin in leven en leren te komen. 

Hierrond bevinden zich 6 cultuurgebonden ontwikkelvelden : ontwikke-
ling van oriëntatie op de wereld, mediakundige ontwikkeling, muzische 
ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van het wiskundig denken 
en tenslotte de godsdienstige ontwikkeling. 

Door te werken aan de cultuurgebonden ontwik-
keling zetten we in op de ontwikkeling van ken-
nis, inzicht, vaardigheden en attitudes die onze 
kinderen nodig hebben om cultureel zelfbewust-
zijn te ontwikkelen en om te kunnen participeren 
aan de veranderlijke wereld van vandaag én mor-
gen. 

Om deze persoons- en cultuurgebonden ontwikke-
ling te stimuleren, werken we gevarieerde pedagogische en didactische 
arrangementen uit die aansluiten bij de schoolcontext en bij de beginsi-
tuatie van de leerlingen. 

Hiertoe vergaderen we regelmatig en leren we via onder andere pedago-
gische studiedagen onze werking te optimaliseren. 

In de kleuterschool  zijn we begonnen met het implementeren van een 
ZILL-ig kleutervolgssysteem. 

Hierbij wordt de persoonsgebonden ontwikkeling van alle kleuters in 
het begin en midden van het schooljaar systematisch geobserveerd en 
gescreend. Als deze 4 ontwikkelvelden in evenwicht zijn, komt de kleu-
ter immers sneller tot goed leren.  

‘ t Langeledeken. 

Beste ouder, 

 

November 

2020 



Deze screening wordt besproken en bij zorgen wordt er een individueel handelingsplan opgemaakt.  

Zo kunnen de klasleerkracht en het ondersteunend personeel gericht aan bepaalde doelstellingen werken. 

 Nadruk ligt uiteraard op een evolutie, een positieve ontwikkeling. 

In elk uitgewerkt thema stellen de leerkrachten ook doelstelling voorop die te maken hebben met de 6 cul- 

tuurgebonden ontwikkelvelden. Ook deze worden geobserveerd, genoteerd en komen bijvoorbeeld aan bod op 
een oudercontact. 

 In het trajectmatig kleutervolgsysteem wordt hierbij terug de evolutie opgevolgd. Ook hierrond wordt, bij 

 zorgen, een individueel handelingsplan opgesteld. Sommige uitgewerkte zaken worden ook op klasniveau toe-
gepast, zodat ook andere kinderen hiervan baat hebben. 

In de lagere school hebben we ingezet op een structurele differentiatie van cul-
tuurgebonden ontwikkel- 

velden. In eerste instantie doen we dit voor het ontwikkelveld wiskundig denken.  

We proberen hiertoe en 4-sporenbeleid te integreren. Dit betekent dat voor som-
mige  wiskundelessen de  klasgroep in 4 niveaugroepen wordt onderverdeeld.  

Elke groep heeft een andere aanpak van het leerstofpakket of een uitbreiding hier-
van :  

-  groep 1: volgt klassikale instructie en krijgt verlengde instructie. Ze maken beperkte basisoefeningen. 

 De klasleerkracht begeleidt hen sterk. 

-  groep 2: volgt klassikale instructie en gaat nadien zelfstandig aan het werk of via peer-tutoring. 

-  groep 3:  krijgt korte instructie of verwerkt de instructie zelfstandig (stappenplan, filmpje, …) en ze maken 
zelfstandig de oefeningen. 

-  groep 4: deze leerlingen hebben geen moeite met het leerstofonderdeel en volgen een apart traject.  Ze gaan 
wel rekenen, maar maken verdiepende oefeningen. 

Een belangrijk gevolg hiervan is dat de leerlingen meer in (variabele) groepjes zitten. Op die manier pro 

beren we het klassikaal lesgeven te moderniseren met vernieuwende werkvormen. 

We proberen dit al doende te leren maar zowel de kinderen als de leerkrachten ervaren hierbij al positieve effec-
ten.   

Ook de aanpak van sociale en emotionele vaardigheden hebben we veranderd. In het verleden was het zo 

 dat elke klas op hetzelfde moment aan eenzelfde vaardigheid werkte. We hebben dit verruimd en de klas 

leerkracht bepaalt nu zelf de volgorde van deze vaardigheden. Vandaar dat jullie als ouder bij het rapport 

 dit schooljaar geen socio-emotioneel rapport vinden. Dit is nu geïntegreerd in het gewone rapport waar 

 we een item ‘leefhouding’ hebben aan toegevoegd. Zo kunnen er per klas accenten gelegd worden.                                                                                                                 
            Derry Jacob, directeur 

Het schooljaar is goed uit de startblokken geschoten, net ietsje anders dan anders, maar gelukkig ook niet té 
anders. Er werd druk vertelt over smurfen verstopt in het bos, ik leerde bij waarom bomen een nummer krij-
gen en versierde ons huis met een prachtige herfstkrans.  

Buiten wordt het iets kouder, ’s avonds wordt het al snel donker en samen met de nieuwste ontwikkelingen 
van het virus, zijn we wat somber gestemd. Laten we proberen te focussen op de positieve dingen, geen vin-
gers wijzen, maar elkaar steunen met bemoedigende woorden en waar nodig een veilige helpende hand rei-
ken. 

De ouderraad is dit jaar wat trager op gang gekomen, maar onze eerste virtuele vergadering is goed verlopen. 
Ik ben trots op onze “buurtboot” zoals ik hem noem, het deel van het ‘veilige omgeving’-  

De ouderraad vertelt... 

 



                     DE NATUUR IS IN DE HERFST OP ZIJN MOOIST. KLEURRIJK EN VOL 

VRUCHTEN, NOTEN EN PADDENSTOELEN. 

 

WE GINGEN DAN OOK OP LEER– EN GENIETTOCHT. IN DE LINK HIERONDER KAN 

JE RECHTSTREEKS NAAR EEN FILMPJE DAAROVER GAAN. 

                                                 https://youtu.be/MDaUZ50foFY 

 

HET DERDE LEERJAAR MAAKTE ZELF EEN BLOTE VOETEN-PAD. SOMS FIJN, SOMS 

GRIEZELIG, SOMS HARD, SOMS KRIEBELIG…  MAAR TOCH EEN TOFFE ONTDEK-

KING !  

NA DE HERFSTVAKANTIE STIMULEREN WE DE KIN-

DEREN TERUG OM OP DE FIETS OF TE VOET 

FLUOKLEDIJ EN/OF FIETSHELM TE DRAGEN. ONZE 

LEERLINGEN KUNNEN ER OOK TOFFE PRIJZEN MEE 

WINNEN. DOE JIJ OOK MEE ? 

 

project dat wij voor onze rekening mochten nemen. De laatste hand moet nog worden gelegd, maar zal 
de (uitgestelde) deadline nog net halen. Een scheepsdoop zit er nog niet onmiddellijk in, ook vergaderen 
op het dek zal voor later zijn, geen afstel maar uitstel dus. 

Onze traditionele activiteiten zullen dit jaar niet of nauwe-
lijks kunnen doorgaan, we zijn daarom al volop aan het 
brainstormen hoe we toch op een originele en veilige manier 
iets kunnen realiseren. Wie interesse heeft om mee te helpen 
of een leuk ideetje heeft, kan mij steeds contacteren. 

Goede moed ! 

Karolien, voorzitster ouderraad   

De langeledeschool leeft...  

Tuur in de natuur 

 Vreugde en blijdschap voor  :              

 * Lili, geboren op 16 juli 2020, een zusje voor Elvire Fransen (Julesklas). 

 * Ties, geboren op 18 augustus 2020, een broertje voor Tiemen Sacré (Julesklas). 

 * Elodie, geboren op 6 oktober 2020, een zusje voor Emiel Van Goethem (Rikkiklas). 

 

Familieberichten. 

https://youtu.be/MDaUZ50foFY


Kalender november 2020. 
  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

KLAS 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Zondag 1 november ALLERHEILIGEN 

Maandag 2 november ALLERZIELEN 

Van maandag 2 november tot en met dinsdag 10 november: HERFSTVAKANTIE. 

Donderdag 12 november Tot en met 14 maart 2021 :        HELM OP,  FLUO TOP 

Vrijdag 13 november VM K3/L1/L2 Wat is er aan de hand in turnzaal 

Zondag 15 november 10 u 30 Iedereen Jeugdviering Parochiekerk Wachte-

16 -20 november Week van de kindcontacten. 

Maandag 23 november 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 Zwemmen Zwembad Puyen-

Week van de oudercontacten. 

Maandag 30 november 13 u – 14 u 45 L1/L2/L3 Zwemmen Zwembad Puyenbroeck 

  

SCHUILEN 

Zeg met niet dat alles goed komt 

Zeg me niet hoe sterk ik ben 

Hoe de zon schijnt na de regen 

Hoe je mijn gevoel herkent 

  

Ik ben zo moe van blijven lopen 

Altijd door 

Mezelf voorbij 

Ik ben zo moe van blijven hopen 

Op de zon 

Op kerend tij 

  

Leen me alsjeblieft je schouder 

Laat me schuilen 

Hou me vast 

Mag ik even bij je huilen 

Totdat sterk zijn me weer past ? 

  

Allerheiligen, Allerzielen 2020. 

 


