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Op school hebben we geen pipetten of reageerschaaltjes nodig om te 
weten dat het er bruist.  Elke dag, nadat de ochtendbel gaat, staat er wat te 
gebeuren. Daar mag je zeker van zijn.  Allerlei processen zetten zich dan in 
gang.  Weliswaar niet zonder slag en stoot. Tegelijkertijd staan er heel wat 
factoren klaar om de gang van zaken te beïnvloeden.  Het is een levend 
laboratorium.  Je hoeft geen laborant te zijn om deze analyse snel te maken.  
Ook deze maand zal het geoliede team zijn best doen om een 
voedingsbodem te creëren die ervoor zal zorgen dat zo veel mogelijk 
kinderen hun talenten en hun grenzen verder kunnen verkennen en 
ontdekken.  Net zoals in een laboratorium zijn er op onze school bepaalde 
zaken toegestaan en ander zaken helemaal niet.  De regels van het spel zijn 
er om het ‘leerhuis’ vlot te doen functioneren.  We gaan er sowieso van uit 
dat enkele kinderen op hun strepen zullen staan, dat er een haantje de 
voorste zich zal laten gelden, dat iemand zijn of haar plaats zal opeisen.  
Maar geen nood!   We doen ons best om te luisteren, bij te sturen en 
oplossingen aan te bieden. Een verwittigd en opgeleide, ervaren leerkracht 
is er gelukkig meer dan drie waard. ;-)     Opkomen voor je zelf, willen we 
per slot van rekening zoveel mogelijk, weliswaar met een empathisch tintje, 
stimuleren.  Ondanks alles zullen allerlei gekende en onverwachte factoren 
het onderzoek doen afwijken van het beoogde resultaat.  Om dit allemaal te 
kunnen relativeren moet iedere wetenschapper, belangstellende en/of 
belanghebbende, zich daar volop van bewust zijn.  Op sommige dagen biedt 
niet ieder kind zich aan met hetzelfde humeur, zijn de 
weersomstandigheden niet optimaal, verloopt de nacht en het opstaan niet 
naar wens, biedt de dageraad uitdagingen aan die zich reeds voor de 
schooldag voltrekken en zijn er tal van zaken die het kind op positieve of 
minder aangename manieren zullen beïnvloeden.   Als we dus als school 
een veilige plek willen creëren, waar leeftijdsgenootjes zaken met elkaar 
kunnen bespreken, samen kunnen lachen en verwerken, zullen we sterk 
moeten samenwerken en blijvend inzetten op welbevinden.  Daarom 
keuren we pestgedrag resoluut af!   Deze maand bieden we extra 
handvaten aan in ons Toeka-project, de rots en water opleiding, tal van 
kringgesprekken en zoveel meer. We doorstrepen kwetsen en zetten 
‘rekening houden met elkaar’ centraal.   Doe jij mee?  Reik jij mee de hand?   
Kan jij vergeven?  Samen bouwen we zo aan die veilige plek voor ieder kind!  
 

Jan De Belder 
Directeur 



Pestgedrag voorkomen en opvolgen:   Hoe doen wij dat? 

In februari namen we deel aan de actie van Ketnet:   

De ‘STIP-it actie’ en de ‘move tegen pesten’ werd aangeleerd. 

Omdat we niet akkoord zijn met mensen die elkaar pesten, zetten we er niet alleen 
tijdens die week maar het ganse jaar op in.  Ieder kind komt al eens in aanraking met 
pestgedrag of vertoont het af en toe eens zelf.  Dat is niet te vermijden.  We willen in 
de eerste plaats bewustwording creëren en hulpmiddelen aanreiken.  Bij pestgedrag is 
het belangrijk dat alle partijen kordaat maar rustig reageren.  Informeer eerst alvorens 
te oordelen.  We moeten je teleurstellen als je ervan uitgaat dat jouw kind nooit eens 
iemand zal uitsluiten of kwetsen.   
 
 

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het schoolteam bewaakt zo het socio-emotionele welbevinden van uw kind.  Het is 
een absolute prioriteit.  Ieder kind maakt al eens een pestsituatie mee op school, in de 
jeugdbeweging, in de sportclub. Omdat we met 350 kinderen zijn op school, is dit niet 
makkelijk en vraagt het tijd.  Samen met jullie willen we de nodige hulp aanreiken.  
Verwacht geen melding van elke ruzie op school. De leerkracht lost heel wat op en 
reikt hierbij steeds hulpmiddelen aan.  U krijgt info op een oudercontact of eerder, via 
een persoonlijk gesprek.  Het definiëren van het woord ‘pesten ‘ is niet altijd even 
duidelijk voor een kind.   We gaan samen op weg naar het juiste evenwicht 

De klastitularis is de 
spilfiguur en dus is hij/zij 
het eerste aanspreekpunt. 

In de klas worden duidelijke 
regels en omgangsvormen  
met de leerlingen vastgelegd.   
Positieve omgangsvormen 
 staan centraal. 
 

Rots & Water training: De 
leerlingen van het vijfde leerjaar 
krijgen een opleiding van 8 weken.  
 

In de verschillende werkvormen zoals hoekenwerk, 
groepswerk en luisteren, leren leerlingen met elkaar rekening  
                                                             houden en samenwerken.  
 

Tijdens de lessen ‘Godsdienst’ 
en ‘Wereldoriëntatie’ komt het 
pesten aan bod in de thema’s 

Methode ‘No Blame’  
Bij problematisch gedrag. 
klasniveau. 
 

In de kleuterschool ‘De doos vol gevoelens. Blij – bang- boos’ , Doos 
en huis vol gevoelens, knuffelkaartjes, roos, Op weg met Anna, ... 
 Ons leerlingvolgsysteem 

‘Questi’ : Screening en overleg 
worden zorgvuldig bewaard.  
 
Gevoelens worden gedetailleerder en concreter 
uitgewerkt in vertellen - rollenspel – gespreksvormen – 
drama en poëzie – schrijven – actualiteit, … . 

Op niveau van de leerkrachten wordt er nascholing aangeboden en literatuur ter beschikking 
gesteld in de socio-bibliotheek.   
Pestgedrag en aanpak wordt besproken in het Zorgoverleg en het MDO= structureel overleg  
                                                                                       tussen leerkracht– directie – zorgcoördinator – CLB  
Tijdens Personeelsvergaderingen en Lunchvergaderingen is het een vast socio-emotioneel 
agendapunt ‘kindinfo’. 
Er is ondersteuning en bewustmaking van het kind door het Zorgnetwerk VOKAN. 
 

Bewustmakingstraject Touw en 
parel: voor en na de speeltijd 
contact met directie 
 

Cyberpesten = nultolerantie!   Er volgen steeds 
gesprekken met het kind en de ouders samen. 
 

Problemen worden 
gesignaleerd aan het ganse 
team. 

individuele gesprekken of  een 
klasgesprek met de directeur. 

TOEKA = onze socio-emotionele 
methode op schoolniveau met 
jaarlijks twee projectweken. 
 

In onze zorgklas zijn er vaste contactmomenten voor 
gesprekken met kinderen. 
 

Leerlingenraad en 
Klankbordgroep 
voor 3-4-5-6. 
 
 



 
 

Is dat echt waar?    Mag ik het zeggen? 

Natuurlijk! 
Schreeuw het maar van de daken!!!   

Op 

      verwachten we jullie allemaal op ons          

                                                                      schoolfeest !   

 
 

         

 

       Wees welkom met vrienden en familie! 
 
 

Telefonisch contact  
Voor kinderen is het gebruik van de GSM niet toegelaten 
binnen de schoolpoort.  Hij mag enkel in de boekentas 
zodat kinderen hem kunnen gebruiken tijdens de weg van 

en naar school.  Tijdens uitstappen mag hij niet mee. Dat is een duidelijke 
afspraak. Kinderen en ouders kunnen elkaar, indien dringend nodig, 
bereiken via het schoolsecretariaat.  
 

                      
Even vooruitblikken?   Dan moet je eerst even terugblikken. 
Wie graag wat eerder wil weten wanneer de kinderen in april, 
mei of juni gaan zwemmen, wanneer ze nu juist weer op 
bosklassen gaan of wanneer het regenboogfeest juist zal 

doorgaan, kan altijd even terugblikken in het boekje dat je begin schooljaar 
hebt ontvangen via mail.    Daar staan allerlei interessante data netjes tot 
einde schooljaar in een lijst.    Kan je het niet terugvinden? Geen probleem.   
Je kan steeds op de website terecht bij de maandblaadjes.   Voor september 
staat er een extra ‘dik boekje’. Het bevat waardevolle informatie.  Noteer 
de data in je (digitale) agenda. 
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1  Z   

2 M Start reguliere aanmeldingsperiode(tot 31/3)              Lunchvergadering LS 
3 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Joke, 1S, 1I en groep A van het 3de 

en 4de leerjaar.  Extra sport L2E, L2K, L3T en L4V.                Lunchverg. Kleutersch.   
Gemeenschappelijk zorgoverleg KOBA-scholen.                  Plaatselijk Comité 

4 W 6de leerjaar op bezoek in secundaire school Moretus. 
5 D 5de lj opleiding Rots en Water.    Bib-spel L3A.                    Oudercontact 6de leerjaar 

6 V Zorgoverleg kleuterschool. 
7/8 Z/Z  

9 M Start socio-emotioneel schoolproject TOEKA.          Zwemmen 5de en 6delj..     
                                                   Personeelsvergadering ZILL Kleuter- en lagere school.  
Vergadering scholengemeenschap NoordrAnt. 

10 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Joke, 1S, 1I en groep B van het 3de 
en 4de leerjaar.  Extra sport L2K, L2E, L3A en L4A.             
Dagelijks Bestuur KOBA vzw.                                WIRO werkgroep KOBA. 

11 W                                 Start driedaagse conferentie voor directies Katholiek Onderwijs.                                    

12 D Bib-affichespel L3T.            5de lj opleiding Rots en Water.     
Project kleuterschool: tentoonstelling ‘Sprookjes’.   

13 V PYJAMADAG:  wij steunen ‘BEDNET’. Kom in je pyjama naar school! 

14/15 Z/Z  

16 M Zorgoverleg lagere school.    Lezing in Bibliotheek voor 3de en 4de lj.                                       
OCSG (Overleg met Vakbond)           CASS (Comité Afgev. Schoolbesturen) 

17 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Petra, 1S, 1I en groep A van het 3de 
en 4de leerjaar.  Extra sport  L2K, L2E, L3T en L4V.      MDO lagere school             
Lunchvergadering kleuterschool.                  Verkeerswerkgroep 16.15uur 

18 W Algemene directieraad KOBA NoordkAnt.  
19 D Vaderdag!                    Infoavond ‘Schoolrijpheid’ ouders paarse kleuters. 

20 V  Zorgoverleg KJ.                         BODS(Overleg met Steunpunt onderwijs) 

21/22 Z/Z  

23 M Zweminstuif 5de en 6de lj..    L4A bezoek KLINA.   Zorgoverleg lagere school.                                             

24 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Petra, 1S, 1I, L3A(volledig),  en groep 
B van 4de leerjaar.  Extra sport  L2K, L2E, L3A,L4A.    L4A bezoek KLINA.              
Fietsvaardigheid L3T.        MDO lagere school.      Ped. verg. leerkrachten.   

25 W Pedagogische studiedag voor leerkrachten = vrijaf leerlingen! 

26 D 5de en 6de leerjaar: Engelstalige repetitie bijwonen van de musical door de 
leerlingen de Antwerp International school.                 Zorgoverleg KP.   
5de lj opleiding Rots en Water.                                   Lunchverg. lagere school 

27 V Zorgoverleg KE en KD.  Rapport 3.  Creatieve namiddag=ook paarse kleuters!                     

38/29 Z/Z  
30 M  

31 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Petra, L3T(volledig), 1S, 1I en groep 
A van het 4de leerjaar.  Extra sport  L2K, L2E, L3T en L4V.             
Oudercontact paarse kleuters en lagere school.        Fietsvaardigheid L3A. 
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