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Mei wordt een keuzemaand. Welke keuze maak jij? Kies jij bewust? Wat 
verkies jij?  We lichten de kinderen op school in waarom ouders deze maand 
richting stembus gaan en wat verkiezingen juist inhouden. We leren ze 
waarom een democratie eenieder uitnodigt om deel te nemen aan het 
politieke proces.  ‘Je stem uitbrengen’ heeft echter geen alleenrecht op het 
werkwoord ‘Kiezen’.   Gelukkig heeft dat woord meer inhoud.  Onze eerste 
opdracht is kinderen leren en stimuleren om autonome en bewuste keuzes 
te maken in hun dagelijks leven.  Het gaat om een eenvoudig principe; ‘Wat 
doe ik nu juist?’, ‘Wat wil ik nu eigenlijk?’.   Maar makkelijk is het zeker niet.   
Wie impulsief kiest, komt wel eens bedrogen uit.   Uitstel en doordacht 
kiezen, beloont je hoogstwaarschijnlijk op lange termijn.   Het is geen 
sinecure voor een kind om het één tegen het andere af te wegen, te sorteren 
een zicht te krijgen op wat allemaal mogelijk is en daaruit uiteindelijk iets te 
selecteren.   Welk speelgoedje pik ik eruit?  Er is zoveel aantrekkelijk 
speelgoed.  Of je als kleuter voor een gele graafmachine of een snelle rode 
auto kiest, wordt bepaald door tal van omstandigheden en je individuele 
interesse.  Wil je ermee in de zandbak of op de stenen spelen?  Wil je er de 
snelste mee zijn of wil je er iets mee bouwen?  Of hou je gewoon van een 
welbepaalde kleur.  Laat je ze beiden misschien links liggen en vraag je de juf 
om een springtouw of een bal? Assertiviteit geeft je vermoedelijk meer 
kansen om te bekomen wat je wenst.   
 ‘Waarom?’, de meest gestelde vraag van ieder kind, speelt hierbij ook een 
cruciale rol.  Ik neem iets omwille van .... . 
Bij kinderen hebben keuzes vooral te maken met wat zij zelf, liever hebben.  
Later bepalen ook de anderen mee de keuze.  Wat we op termijn als doel 
vooropstellen, is dat kinderen empathisch gaan kiezen.  Dat kinderen gaan 
inzien dat delen, een compromis met de ander sluiten of zelfs de ‘ander’ af 
en toe zijn zin geven, uiteindelijk een beter resultaat kan geven.  Rekening 
houden met elkaar zorgt immers voor een meer gedragen beslissing.  Dat 
kan het subtiele onderscheid zijn tussen willen en wensen.  Daarom creëren 
we in dit ‘leerhuis’ dagelijks kansen om dat allemaal uit te zoeken.  Je hoeft 
niet te verliezen door te kiezen. Laat je het niet wijsmaken.  Laten we maar 
besluiten om iets te doen dat voor velen deugd doet en door velen gedragen 
wordt.  
 

                                                                                                Jan De Belder 
                                                                                                Directeur 



Pedagogische studiedag Noordrant  

op woensdag 29 mei 2019 
Op 29 mei a.s. gaat de pedagogische studiedag van  
onze scholengemeenschap door.  Op een studiedag zijn de kinderen vrij maar komen de 
leerkrachten werken.  Meer dan 200 leerkrachten van de verschillende scholen van 
onze scholengemeenschap komen dan luisteren naar Kris Van den Branden. Hij komt die 
dag een lezing geven over het onderwijs van de 21ste eeuw. Hij is hoogleraar taalkunde 
en lerarenopleider aan de KU Leuven. Hij is ook de academisch verantwoordelijke van 
het Centrum voor Taal en Onderwijs en was jarenlang hoofd van het Steunpunt Gelijke 
Onderwijskansen. Hij is gepassioneerd door alles wat met onderwijs te maken heeft en 
heeft een torenhoog respect voor leerkrachten. Hij ziet onderwijs als een krachtige 
hefboom voor een beter leven en een betere wereld.  
 

Niet te missen! 
Zaterdagnamiddag 22 juni organiseert het Oudercomité een heus Bunts recupfestival, 
waar alles draait rond hergebruik van spullen en materiaal! 
-  Speelgoedrommelmarkt: laat je kinderen zelf hun speelgoed verkopen. Je kan hier  
   binnenkort een tafel voor reserveren.  
-  Repaircafé: kom met je zoon of dochter een fiets herstellen of leer banden plakken in  
   een workshop. Jong geleerd, oud gedaan…  
-  Een bouwspeelplaats met heel wat verrassingen!  
-  Ook uw kids gaan in de klas aan het werk en maken met gerecycleerd materiaal  
    creatieve knutselwerken. Wie weet worden ze wel tentoongesteld en geveild….  
We zoeken nog enkele helpende handen voor in het repaircafé, de bouwspeelplaats en 
de eetkraampjes. Voel je je geroepen, mail dan naar oudercomite.debunt@gmail.com, 
of spreek Nele Everaert, Annick Dekeyser of Dominique Mazet bij de schoolpoort aan. 
  

Oud-leerling in de kijker:  
Jaan Bal pakt Belgische titel zevenkamp indoor na beste 
wereldjaarprestatie – 5820punten 
Met een tijd onder de 7 seconden op de 60 meter en 4,90 m bij het 
polsstokspringen. Op het BK indoor meerkampen in Gent Jaan Bal het 
Belgisch record zevenkamp bij de juniores gevoelig verbeterd tot 5.820 
punten. Het vorige BR van 5.689 punten stond op naam van Vincent Stas. 
6 van de 7 proeven werden gewonnen door Jaan. 

 Met een 60 meter (6”97) onder de 7”, sneller dan bij de senioren. 
 Een sprong van 7m24 bij het verspringen. 
 12m93 bij het kogelstoten, een persoonlijk record. 
 1m 93 bij het hoogspringen 
 60 m horden in 8”14, de tegenstand stond niet op de fotofinish 
 5 m bij het polsstokspringen, een persoonlijk record 
 Met 2’47″16 verpulverde hij zijn persoonlijk record op de 1000 meter 

Het totaal van 5.820 punten is wereldklasse, volgens de IAAF ranglijsten is het 8 jaar 
geleden dat een junior dit niveau haalde.  (Info overgenomen van de AC Atletiekclub.) 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.nvdsecretaresse.nl/includes/resize.asp?width=960&height=900&website=implementatie&image=584258ba27c3.jpg&imgrefurl=http://www.nvdsecretaresse.nl/pageid=52/articleid=2658/iPad_workshop_Zakelijk_werken_en_vergaderen_met_de_iPad.html&docid=9o3KEgbVBXQ-PM&tbnid=zQTn-IENo_wJDM:&w=637&h=298&ei=bGgrVd2xHIfxaPjLgZAH&ved=0CAIQxiAwAA&iac
mailto:oudercomite.debunt@gmail.com


Pedagogische tip:            
Hoe reageer jij op een fout van je kind? 

Twee beeren 
 “Iedereen maakt fouten en dat mag.” 

 “Probeer het nog eens, ik zet je op weg.” 
 “Vinden we geen oplossing? We zoeken samen hulp?” 

 
 
Mag ik met de fiets naar school ? 
Tips: 

 Fiets of stap zelf zoveel mogelijk. Neem je kind dan mee (naar de 
bakker, de brievenbus, naar oma, … wandeling met de hond,…).    
Zo doet het ervaring op en leert het dat er iets anders bestaat 
dan een auto. 

 Probeer het traject naar school, jeugdbeweging, muziekklas, zwembad enkele keren 
samen uit (bus, tram, fiets, te voet,..) en geef je kind tips en aanwijzingen. 

 Kies steeds voor de veiligste weg.  De schoolverzekering verzekert  ‘ het normale’ 
traject tussen thuis en school.  Dat hoeft dus niet de kortste weg te zijn. 
 

Wanneer is je kind een zelfstandig voetganger of fietser? 

 Kinderen kunnen pas vanaf 8 jaar het juiste moment inschatten om de straat over te 
steken. Dan gaat het om een eenvoudige verkeerssituatie: één auto die van één kant 
komt.  De meeste verkeerssituaties zijn wel wat ingewikkelder.  Daar is een kind 
klaar voor vanaf 10 à 12 jaar.  Op 8 jaar zijn kinderen nog niet in staat om op alle 
situaties snel correct te reageren.  

 Kinderen die vaak met hun ouders in het verkeer oefenen kunnen vlugger 
zelfstandig de straat op.  
 
 

 

Een dikke proficiat aan onze Vormelingen  
Zoë Bassier, Cédric Van Vlasselaer, Lex Adriaenssens, Emma De 
Mondt, Amélie Smets, Ylian Stolle, Tomas Franchi, Joline Roels, 
Juliette Moermans, Lotte De Beul 

 
 

 Op 30 mei is het de beurt aan onze eerste communicanten.  
 Emma Franchi, Jef Frans, Kobe Kops, June Moeyersons, Sari Parmentier, Cash Van 

den Steen, Mathias Van Driessen, Femke Havermans, Aiden Crauwels, Julie Van 
Tendeloo, Angela Baelo Papitsho, Kasper Ottesen 

 
 
 

 



 

Mei telt heel wat vakantiedagen! 
Op 1, 2, 3, 29, 30 en 31 mei 2019 is de school telkens gesloten.  
 

Mei 2019 

1 W Dag van de Arbeid = vrijaf!            Pedagogisch weekend leerkrachten                      
2 D Pedagogische studiedag = vrijaf!  Pedagogisch weekend leerkrachten                 

3 V Facultatieve verlofdag = vrijaf!     Pedagogisch weekend leerkrachten                 

4/5 Z/Z  
6 M Zwemmen 4de, 5de en 6de lj..         Overleg scholengemeenschap.                                  

7 D Lunchvergadering Ks.            Zitdag CLB.                         Plaatselijk Comité 
Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Tinne, 1S, 1I en groep A 
van het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.            

8 W Veiligheidsraad. 

9 D KLASFOTO’S         MDO     Fietsen L3T.            Oudercontact KT 
10 V Lunchvergadering lagere school.     Bibliotheekbezoek L3T. 

11 Z  
12 Z Moederdag 

13 M Vertrek Avonturenklassen 6de leerjaar!     
Planningsmoment kerngroep. Zill 

14 D Sportdag 1ste leerjaar         Lunchvergadering Ks.    Zitdag CLB.                                      
Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Tinne, en groep A en B 
van het 3de en 4de leerjaar.                                   

15 W Poppenkast kleuterschool. 

16 D Sportdag 2de leerjaar.     

17 V Creatieve namiddag                   Bibliotheekbezoek L1I. 
Einde Avonturenklassen 6de leerjaar!      Dagelijks Bestuur.           

18 Z  
19 Z Shoot-out finale Basketbal 6de lj.  

20 M Start Bosklassen 3de, 4de en 5de  leerjaar!      Zwemmen 6de lj..          
                                                      Personeelsvergadering ZILL  KS en LS. 

21 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Tinne, 1ste lj. en extra 
zwemmen 2de leerjaar.   Extra sport 6de lj.            Zitdag CLB.           

22 W Poppenkast kleuterschool. 
23 D Tentoonstelling landen Ks.                          Fietsen 2de leerjaren.          

24 V Einde  Bosklassen 3de, 4de en 5de  leerjaar!                                

25 Z Polderloop. 
26 Z  

27 M  
28 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Tinne, 1S, 1I en groep B 

van het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.            
Start vrije inschrijvingsperiode.             Zitdag CLB.         Oudercomité. 

29 W Pedagogische studiedag Scholengemeenschap = vakantiedag leerlingen  
30 D Hemelvaartsdag = vrije dag             Eerste Communie 

31 V Brugdag = vrije dag     


