
 
 

 

 

 

 

 

BASISSCHOOL HEIVELD               

                                   

beste ouders,  

beste leerlingen,  
beste  SJC-vrienden,  
 
We kijken hoopvol uit naar 2023. Bij het lezen van deze nieuwskrant zullen jullie merken dat we de 
coronatijd stilletjes aan achter ons laten. We durven terug (ver) vooruit te kijken en te plannen in 
de toekomst. 
  
Deze nieuwskrant zal, minder dan vroeger, een overzicht geven van een aantal klasactiviteiten.  
Niet dat we in de klassen geen aandacht meer hebben voor creativiteit, voor leeruitstappen, voor 
sportdagen,… Integendeel. We rekenen erop dat jullie via het enthousiasme van jullie kinderen,  
wel voldoende info krijgen over deze activiteiten.  
 

We hopen jullie via deze nieuwskrant extra achtergrondinformatie te geven over de zaken waar we 
als school momenteel allemaal mee bezig zijn. Wat we belangrijk vinden voor onze dagelijkse 
werking. 
 
We willen ons als team o.a. versterken in het geven van efficiënte feedback, we dromen van een 
schoolbib die op volle toeren draait, we nemen de kinderen mee in een ontdekkingstocht gericht 
op hun talenten, de koffie staat terug klaar voor de ouders,… 
 

Het is duidelijk: In onze school gebeurt zoveel meer dan gewoon lesgeven.  
 
Geert Van Malderen 
Directeur 
 
 

ONZE LEERLINGENRAAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSKRANT 



Dit schooljaar was het eindelijk terug zover! Na enkele jaren met 
coronamaatregelen konden we opnieuw een leerlingenraad samenstellen. 

2 leerlingen per klas werden aangesteld.  Zij komen maandelijks bijeen om 
samen op nieuwe ideeën te broeden & uit te werken, eventuele 

schoolafspraken te bespreken, bij te sturen en/of te evalueren. Alle ideeën, 
afspraken en dergelijke worden na de vergadering in de klas gebrieft door 

de 2 verantwoordelijken.  
 

Het is de bedoeling om zo de leerlingenparticipatie op te krikken, de sfeer in de 
school te verbeteren. Leerlingen zitten boordevol ideeën, waarom laten we deze niet 

tot leven komen? 
 

Zo hebben wel al 3 leuke sessies schaken achter de rug. Kon je niet schaken?  Geen probleem, 
leerlingen van het 5de leerjaar leerden je graag de kneepjes van het vak. Elk leerjaar kreeg, of krijgt, 
want niet elk leerjaar is al aan de beurt geweest, zijn eigen momentje.  

 
We blikken terug op de 1ste en 2de  editie van het filmfestival. Per week werden 2 filmmiddagen 
georganiseerd. Leerkrachten stelden hun klassen open. Een waar succes! Na de kerstvakantie komt 
editie 3 en 4 er ook aan.  
Mensen die weinig of geen bezoek ontvangen tijdens de kerstperiode? Geen nood, de 
leerlingenraad knutselde enkele kerstkaartjes. Deze werden afgegeven aan de bewoners van het 
woonzorgcentrum in de buurt. Gegarandeerd zal het hun hart opwarmen.* 
 

  
 
De Sint kwam ook langs bij vele kinderen thuis. Zo mochten de leerlingen een gezelschapsspelletje 
meebrengen naar de klas (al dan niet gekregen van de Sint) en kon er een spelmomentje in de klas 
voorzien worden. Een waar succes! 
 

Juf Geneviève zet samen met de toezichters elke maand ‘een spel van de maand’ op touw.  
Tijdens de middagpauze ontdekken de kinderen deze nieuwe spelletjes. Leerlingen jong of oud, 
iedereen is welkom en doet vol enthousiasme mee. 
Na de donkere winterperiode staat er nog heel wat op ons verlanglijstje: een verwenweek,  
een week tegen pesten, dansinitiaties, …  
Ben je niet helemaal mee? Heb je iets gemist? Geen nood… Ook aan onze blog wordt gewerkt… 
We proberen de leerlingen van de 3e graad wat ‘op te leiden’, of leiden zij ons op, zodat alle 
nieuws ook via dit kanaal jullie kan 
bereiken.                                               *  
 
Zie… We zitten zeker niet stil… Maar 
genieten doen we des te meer. 
Leerlingen wat inspraak geven, hen 
wat verantwoordelijkheden opleggen 
doet hen goed en geeft hen motivatie 
om zich ten volle in te zetten. 
We zijn goed bezig… Mogen we dit 
zelf zeggen? 
   juf Genevieve & juf Lien  



Leerlingen laten groeien vanuit het geven van doelgerichte feedback. 
 
Waarom? 
 
We vinden het al school heel belangrijk om leerlingen te laten groeien  in hun ontwikkeling en hun 
leerproces. Doelgerichte feedback geven kan daarbij zeker helpen.  
 
Hoe pakken we dat aan? 
 
Als school willen we er voor zorgen dat we met z’n allen dezelfde feedbackcultuur en feedbacktaal 
gebruiken. Dit proces start reeds in de kleuterschool. Het project met onze talentenkapiteins sluit 
mooi aan bij deze feedbackcultuur.  
 
Tijdens de studiedagen en een aantal personeelsvergaderingen volgen alle leerkrachten een 
nascholing. In  deze vorming is er ruim aandacht voor de  feedbackcultuur, feedback op de 
klasvloer en maken we ook kennis met een aantal feedbackweetjes.  
 
Op de klasvloer? 
 
De kleuterleidsters hebben bij de  volgende thema’s die ze uitwerken, bijzondere aandacht voor 
een aantal duidelijke doelen. Wat willen de kleuters precies leren? Hoe kunnen we deze doelen 
zichtbaar maken voor de kleuters? Aansluitend nemen ze  dit mee in de gesprekjes die ze voeren 
met de kleuters. Uiteraard gebeurt dit allemaal heel spontaan. We geven kleuters immers geen 
‘feedbacklessen’. We hopen wel dat we kleuters kunnen leren om fouten te ‘omarmen’, te werken 
naar een doel en te ontdekken op welke manier ze kunnen groeien. Wat lukt wel al? Wat nog niet? 
Wat heb ik vandaag geleerd? Wat heb ik geleerd van de andere kleuters? Wat deed ik als iets niet 
onmiddellijk lukte?  
 
In de lagere school zetten we ondertussen al sterk in op kindgesprekken. Deze gesprekken bieden 
ons de kans om kinderen beter te leren kennen en meteen kunnen we samen met de kinderen ook 
bekijken hoe ze verder kunnen groeien. Wat lukt al goed? Wat lukt nog niet zo goed? Hoe ver sta 
ik in het leerproces? Wat kan mij helpen om te groeien? 
 
In vele klassen hangt er ook een leerkuil uit. Met deze leerkuil willen we kinderen leren dat het niet 
erg is als eens iets niet lukt (fouten leren omarmen). We laten kinderen ontdekken wat ze nodig 
hebben om uit te kuil te geraken.  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We willen de leerlingen ook meenemen in hun eigen groeiproces. Leren inschatten waar ze staan, 
wat de volgende stap is en wat ze uiteindelijk willen bereiken. Dat is zo belangrijk om te kunnen 
groeien.  
 
We hopen dus dat we onze leerlingen o.a. vertrouwd kunnen maken met: 
 

- Ik leer iets nieuw. – Het is toch niet zo makkelijk als ik dacht. – Ik twijfel hoe ik verder zal 

gaan. – Ik zal moeten doorzetten… en misschien ook hulp vragen. – Ik denk dat nu wel gaat 

lukken. – Eureka, ik kan het! 

- Ik kan het NOG niet.  

- Ik ontdek wat ik wel al kan. Van daaruit kan ik verder groeien.  

- Ik leer uit mijn fouten.  

Feedback geven, feedback ontvangen, … Het kan zo’n meerwaarde zijn in het leerproces. We gaan 
samen met collega’s en leerlingen op weg om dit uit te proberen en te integreren in onze 
dagelijkse werking. 
  
Geert Van Malderen, 
directeur 

 
 
ZOEK JE TALENTEN EN ZET ZE IN HET LICHT.  
        
 
Juf Marjolein startte vorig schooljaar de zoektocht naar de talenten van 
onze leerlingen.  Deze ontdekkingstocht groeide verder in ons nieuwe 
jaarthema. 

Zoek je talenten en zet ze in het licht! 
 

De talentenkapiteins zaten niet stil en gingen ijverig op zoek naar ieders 
talenten. Zo bezochten ze wekelijks een klas van het eerste leerjaar tot en 
met het zesde leerjaar.  
 
Tijdens de ateliers werden de klassen omgetoverd tot een talentenpaleis met 9 talentenkoffers.  
Elk kind kon al spelend ondervinden of er een talent aanwezig was. De talentenkapiteins leerden 
de kinderen om een talent te ontdekken :  

 
Bij een talent zien we iemand stralen en energie krijgen.  

Een talent is helemaal niet lastig en je verliest de tijd uit het oog. 
 
Luk Dewulf is een pedagoog en talentencoach, hij ontwikkelde 40 junior-talentenkaarten. De 
kapiteins hebben hier 9 talenten uitgelicht om verder te ontdekken met de kinderen. Misschien 
klinken de termen grenzenverlegger, kennisspons, bewuste beweger en ideeënfontein ondertussen 
vertrouwd in de oren? Of hoorde je thuis al eens praten over een creatieve maker, doorzetter of 
ontrafelaar? Kreeg je al een cadeautje van een trouwe vriend ? Of kwamen je kinderen stralend  
(geschminkt) naar huis met de mededeling dat ze een echte mooimaker zijn? 
 
Samen leerden we moeilijke momenten overwinnen met de leerkuil en passende groeizinnen. Als 
we positief omgaan met nieuwe uitdagingen bereiken we veel meer.  
Vanaf nu zeggen we: ‘ Ik kan het NOG niet!’ en ‘Uit fouten kunnen we leren.’  
 
De klasleerkrachten blijven deze levenslessen verder gebruiken om veerkracht en weerbaarheid bij 
te brengen in verschillende situaties. 
 
In 2023 gaat de talentenzoektocht verder, en gaan we samen met de kleuters op zoek naar hun 
talenten. Onze wens voor jullie? 



 
Blijf talenten ontdekken, koesteren en laat ze 
bloeien! 
 
Veel liefs van de talentenkapiteins. 

 
juf Geneviève en juf Marjolein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de 3de  kleuterklas hebben we het de laatste 
weken gehad over het thema Kerstmis.  
We leerden heel veel leuke dingen, tellen met 
kerstballen, het Kerstverhaal, ….  
We leerden ook leuke dingen tekenen volgens 
een stappenplan. We tonen onze talenten in 
een kleurplaat! 
 
de derde kleuterklas 
  



BREDE SCHOOL 
 
In tien Gentse wijken wordt via projecten van Brede School gewerkt aan een brede leer- en 
leefomgeving. Sint-Amandsberg valt onder één van deze wijken en we zien Brede School dan ook 
bij ons als een waardevolle partner. Graag geven we jullie dan ook wat meer informatie over deze 
samenwerking. 
Een Brede School creëert maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren met een 
kwaliteitsvol aanbod van leeractiviteiten binnen én buiten de schooltijd, zowel op school als in de 
buurt. Kinderen en jongeren krijgen de kans om het leeraanbod in de wijk te leren kennen. 
Brede school biedt een waaier aan van activiteiten waarop ingetekend kan 
worden. Eén van deze activiteiten is de Sportsnack.  
 
Heel het schooljaar door biedt de vzw Sportaround, in samenwerking met Brede 
School, sportlessen (Sportsnack) aan op 54 lagere scholen. Daarmee willen ze kinderen op 
regelmatige basis laten bewegen en laten kennismaken met verschillende sporten. Ze besteden 
daarbij extra aandacht aan kinderen die minder gemakkelijk de weg vinden naar een sportclub. 

Wij trachten dit aanbod te voorzien zowel in het 1ste semester (voor 3de en 4de leerjaar) als in het 2de 
semester (1ste en 2de leerjaar). Deze sportlessen sluiten aan op de schooluren zodat de kinderen zich 
niet moeten verplaatsen. Het is de bedoeling om kinderen te laten kennismaken met buitenschoolse 
sportactiviteiten zodat ze na de lessenreeks doorstromen naar een sport die ze graag beoefenen en 
zich zo verder ontwikkelen. 

Een andere jaarlijks terugkerend evenement is het Vertelfestival. Tijdens het Vertelfestival kunnen 
kinderen binnen de schooltijd genieten van verhalen. Zo ontdekken ze nog meer taal, boeken en 
verhalen op een positieve manier. 
Het Vertelfestival valt samen met de Voorleesweek in november en wil kinderen het plezier van taal 
bijbrengen en hen laten verdwijnen in de magie van een verhaal. De samenwerking met ouders en 
vrijwilligers uit de buurt, stimuleert de ouderparticipatie en buurtbetrokkenheid. Het vertelfestival 
richt zich voornamelijk op kinderen vanaf de peuterklas tot en met het 2de leerjaar. 
 
Verder gaan wij ook enthousiast met het project 'Boek op Bezoek’ aan de slag. Dit is een 
voorleesproject bij kinderen thuis. Het wil kleuters en gezinnen op een prettige manier in contact 
brengen met taal, boeken en de bibliotheek. Het project richt zich op kinderen van de derde 
kleuterklas, de 5- tot 6-jarigen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, die minstens 10 
weken lang één keer per week bij gezinnen thuis voorlezen.  

Dit project is bedoeld voor kleuters van wie de ouders (nog) niet de gewoonte hebben om 
regelmatig voor te lezen. Het zijn de kleuterleerkrachten en de brugfiguur die de kinderen selecteren. 
Een vrijwilliger die wekelijks speciaal voor een kind langskomt, geeft het zelfbeeld van het kind een 
enorme boost. Het project zorgt letterlijk voor het ontsluiten van deuren naar andere culturen en 
bevordert de sociale cohesie in de wijk. 
 
Na de reeks voorleessessies worden vrijwilligers, kinderen en hun ouders uitgenodigd op een 
slotfeest in de wijkbib. Brede School en De Krook organiseren voor de vrijwilligers vormings- en 
evaluatiemomenten. 

 

Evelien Woussen, brugfiguur 

 

 
WELKOM op het KOFFIEMOMENT in het BOEKENPALEIS 

 
woensdag 18 januari 2023 vanaf 8.10 uur 

 
 

  



KLINKENDE KLANKBORDKLANKEN 
  
Vorig jaar kregen jullie regelmatig nieuws van de werkgroep Mee(r)Lezers, omdat onze school in 
het leesproject van de Stad Gent stapte. In juni 2022 liep dat project af.  
Met de school hadden we het gevoel dat het leesverhaal verre van af was, waardoor we er voor de 
komende jaren nog een vervolg aan breien.  Daarom kozen we om het ruimer aan te pakken en dit 
vanuit een taalbeleid. Er is best al wat werk verricht omtrent dit beleid.  
 
Een blik achter de schermen:   
Voor dit schooljaar zijn een aantal focusdoelen bepaald omtrent het taalbeleid. Zo zal de school 
bijvoorbeeld dit jaar extra inspanningen leveren m.b.t. het begrijpend lezen, het begrijpend 
voorlezen en het begrijpend luisteren. 
Vanuit die focusdoelen hebben we per klas cijfergegevens opgevraagd om zo een aantal zaken in 
kaart te brengen.  
Omdat we sterk geloven in het leren van elkaar als leraar ontwerpen we nu een tool om taaltips-en 
tricks te delen met elkaar. Daarnaast ontwikkelen we zelf een aantal digitale taalleermiddelen zodat 
we vraaggericht aan de slag kunnen gaan.  Enkele collega’s uit de ICT-werkgroep staan ons met 
raad en daad bij. 
  
Ook proberen we nog meer de brug te slaan tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. 
Vanuit het taalbeleid willen we deze scharnierjaren versterken.  
De bib ‘Het Boekenpaleis’ wordt het kloppend taalhart. Heel wat taal-en leesactiviteiten gaan daar 
reeds door:  
 
- Zo is er een vast voorleesmoment op maandag over middag voor de kleuters, door vrijwilliger 

Greet. De leerlingen van het lager kunnen dan weer op donderdag over de middag lezen in de 

bib.  

- Maandelijks gaat daar ook ‘Het Muizenhuis’ door voor enkele kleuters van de derde kleuterklas 

en geïnteresseerde ouders.  De trekkers hiervan zijn brugfiguur Evelien en Juf Ann. 

- De digitale catalogus staat online en kan je raadplegen op: Libib | Basisschool Sint-Janscollege 

Heiveld  

Elke graad heeft er zijn eigen onderdeeltje. Om de zelfstandigheid van onze kleuters te 

bevorderen is er een papieren zoekboek ontwikkeld. Bovenop het oranje label, kreeg elk 

kleuterboek nog een gekleurde bol toegekend, wat dan weer verwijst naar het soort verhaal.  

In de lijst met boeken zal je ook ‘verteltassen’ zien staan. In het artikel van Brugfiguur Evelien 

kom je meer te weten over deze prachtige tassen.  

- Sinds kort kunnen we de boeken ontlenen. En vanaf januari kunnen ook ouders, grootouders, … 

boeken ontlenen. Dit kan telkens op woensdagen op oneven weken (18/01, 1/02, 15/02, 1/03, 

15/03, 29/03, 26/04, 10/05, 24/05, 7/06, 21/06). Dit steeds vanaf 8.10 tot 9 uur en vanaf 12 tot 

13uur bij brugfiguur Evelien. 

 

 
   

 



We trachten ook buiten de school te treden bij het taal-en leesbeleid. Zo ging bijvoorbeeld 
onlangs de eerste ‘Boekenbende’ door bij de kleuters, zodat ook zij vertrouwd geraken met de bib 
in de buurt. We hopen trouwens dat de Boekenbende nog veel bezoekjes kan en mag brengen aan 
de bib, nu er plannen zijn om het filiaal te sluiten.  
Eerder dit schooljaar dienden we een dossier in bij ‘Het Leesfonds’ omtrent leesbevordering. Het is 
nog even afwachten of we opgepikt worden. En momenteel zijn we met een aantal collega’s een 
dossier aan het voorbereiden omtrent een taalproject. Spannend!  
 
Zo, dit in een notendop...  
Heb je zelf nog ideetjes, vragen, opmerkingen, suggesties, … spreek gerust brugfiguur Evelien of 
Taalondersteuner juf Ann aan.  
 
Klankbord Taalbeleid 
 

 
de boekenbende van de derde kleuterklas 
 
Na 2 jaar verplichte rust, mocht deze maand onze boekenbende nog eens op stap.  
De boekenbende is een gemengde ‘bende’ van de derde kleuterklas die maandelijks een bezoek 
brengt aan de bibliotheek in Sint-Amandsberg. Gepakt en gezakt gingen we te voet naar de bib.  
In de bib mochten we luisteren naar een verhaal, verteld door de bibliothecaris. We kregen uitleg 
over het soort boeken die je kan vinden. De luisterboeken, poëzieboeken, weetboeken, dvd’s, 
prentenboeken, voorleesboeken,..  werden uitvoerig bekeken.   
 
We vragen op voorhand wat het thema zal zijn waarrond elke kleuterklas zal werken.  Als bende 
krijgen we dan de opdracht om gepaste boeken te zoeken voor de hele kleuterschool.  Zo kunnen 
de kleuters van de boekenbende gericht op zoek gaan naar de juiste boeken in de bib. Eenmaal 
alle boeken gekozen zijn, mogen de kleuters van de boekenbende deze boeken ontlenen aan de 
ontleenbalie. We hebben zelfs een eigen bibkaart van onze school.  
 
Na een uurtje keerden we te voet terug naar school. De meegebrachte boeken werden verdeeld 
over de kleuterklassen.  
 
In januari worden deze boeken terug verzameld uit de klassen en meegenomen met de volgende 
boekenbende. Die brengt ze terug naar de bib waar we opnieuw boeken ontlenen voor de 
volgende thema’s van de kleuterklassen.  
 
 

 

 
 

juf Evelien S. 
 

 



VERTELTASSEN 
 

Ouders zijn vaak op zoek naar tips en tricks om hun kind thuis te helpen in 
de ontwikkeling.  Door het aanbieden van duurzame verteltassen willen 
we kwalitatieve interactie tussen ouders en jonge kinderen faciliteren. 
 
In samenwerking met studenten Pedagogische Wetenschappen van UGent 
en ouders op school werden 10 verteltassen ontwikkeld. Elke verteltas is 
gelinkt aan een specifiek thema en richt zich zowel op jonge als oudere 
kleuters.  
Elke verteltas bestaat uit een prentenboek, aangevuld met concreet 
spelmateriaal, kleurplaten, bingo, memory, schaduw zoeken, 
schrijfpatronen… 
 
De verteltassen kan je uitlenen tijdens de openingsuren van Het Boekenpaleis of via de brugfiguur. 
 
thema boekje 

ziek zijn Zaza speelt doktertje 
wetenschap Roza Rozeur, ingenieur 
vriendschap Rikki en zijn vriendjes 
vervoer Lou op weg naar school 
gezin Lewis woont in twee huizen 
gevoelens Het kleurenmonster 
gender Mijn schaduw is roze 
feest(dagen) Feest van Ilyas 
eten Waar is mijn noedelsoep?!? 
anderstalige 
nieuwkomers/vluchtelingen 

De koffer 

  
  
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evelien Woussen, brugfiguur  



RAPPORT ALS EEN VORM VAN FEEDBACK 

 
Waarom? 
 
De voorbije jaren nam ons team tijd om na te denken over het doel en de vorm van onze 
rapporten. 
Een schoolrapport schrijven we niet enkel voor de leerling en de ouders, maar ook voor onszelf als 
leerkracht en team.  Rapporteren betekent voor ons meer dan vaststellen want vanuit feedback 
willen we samen ontwikkelen en groeien.  
 
Wat? 
 
Niettegenstaande alle (traditionele) leergebieden waardevol zijn, biedt het ZILL-leerplan van het 
Katholiek  Onderwijs ons de mogelijkheid om zorgzaam in te zetten op de persoonlijke 
ontwikkeling van élk kind: (Hoe) is het sociaal-emotioneel, veerkrachtig, ondernemend, 
onderzoekend, creatief en verantwoordelijk? Het lijkt wat op de attitudes van vroeger maar dan in 
een 21ste eeuws kleedje. Wij vinden die persoonsgebonden ontwikkeling zo belangrijk dat we 
voldoende tijd willen maken voor observatie en individuele kindgesprekken.  In de mate van het 
mogelijke verwoorden of visualiseren we dit in onze rapporten.  
Daarnaast blijven we als school hard inzetten op ‘cultuurgebonden’ kennis en vaardigheden zoals 
wiskunde, taal, wereldoriëntatie, muzische opvoeding  … De resultaten van objectieve toetsen (op 
vaak cognitieve ontwikkeling) verplichten ons tot kwaliteitsvolle onderwijsprocessen en het 
compenseren van ongelijke onderwijskansen.  De resultaten op een rapport zijn evenwel slechts 
een beperkte weergave van alle domeinen waar een kind talenten voor heeft. Daarom vinden we 
een ‘totaal’ eindpercent op het rapport absurd.  
 
En de ouders? 
 
Door een rapport enkel te belonen of straffen kijkt men eenzijdig en vaak slechts kort negatief of 
positief terug naar wat voorbij is. 
Rapporten zijn als brieven die tijd vragen om rustig geschreven én gelezen te worden.  Het is als 
een verhaal waarin je boodschappen kan ontdekken.  Er schuilt vaak een uitnodiging in die wacht 
op een vervolg of een antwoord.   
Daarom verdient elk kind bij elk rapport tijd voor een ‘gesprek’. (Ver)oordeel niet te vlug en laat 
ook je kind aan het woord en mee denken in een plan van aanpak.  Het nemen van maatregelen 
klinkt constructiever dan straffen en een goed rapport vieren hoeft niet altijd materieel te zijn.  
 
We nodigen daarom zowel onze leerlingen als hun ouders warm uit om samen op het 
rapport de velden ‘Wat vind ik ervan …’ in te vullen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   meester Filip 



COMPUTATIONEEL DENKEN 
 
Waarom? 
 
Buiten de school leren we (jong?) intuïtief of eerder (oud?) door vallen en opstaan omgaan met 
media.  De (eerste gemiddeld vanaf 8 jaar) smartphone en het gebruik van sociale media zijn daar 
de meest sprekende voorbeelden van.  Op school willen we digitale media en vaardigheden 
aanwenden om op een positieve en veilige manier te communiceren, creatief vorm te geven en… 
te leren! Dit laatste moét wijs, doelgericht, efficiënt gebeuren. 
 
Wat? 
 
Naast gebouwen, verwarming, elektriciteit, onderhoud, personeel investeert een school ook in 
didactisch materiaal. Een aanzienlijk deel van onze werkingskosten gaat naar digitale middelen. De 
interactieve projectoren die een decennium geleden de eerste krijtborden verdrongen worden nu 
reeds langzaam maar zeker vervangen door digitale borden van de nieuwste generatie. 
Er staan meer dan 200 toestellen zoals laptops, chromebooks, tablets ter beschikking van 
leerkrachten en leerlingen.  Naast het fysieke onderhoud vraagt dit ook een beleid dat investeert in 
beveiliging van materialen én gebruikers.   
We leren allemaal voortdurend bij i.v.m. mediawijsheid.  Er is ook een groeiend bewustzijn 
(awareness) dat we onszelf en elkaar moeten beschermen.  En via (Europese) wetgeving worden we 
verplicht om privacy (integriteit) te respecteren.  
 
Hoe? 
 
In een basisschool komen technische en instrumentele, audiovisuele, informatie- en communicatie 
mediavaardigheden vooral geïntegreerd aan bod.  Behalve een cursus typevaardigheden in het 4de 
leerjaar worden geen specifieke ‘computerlessen’ georganiseerd.   
Wat doen we dan wél? Via apps verkennen onze oudste kleuters bijv. de computermuis.  Tablets 
lenen zich uitstekend om de mogelijkheden van camera en microfoon te ontdekken.  In de lagere 
school worden chromebooks ingezet voor inoefening en opzoekwerk.  Via een eigen account kan 
men werkstukken creëren en delen. 
De voorbije jaren proefden we op veel manieren hoe kinderen kunnen leren programmeren.  In 
2023 wordt flink geïnvesteerd in meer codeermateriaal. Van Bee en Blue Bots tot Lego Spike en 
meer.  We kunnen ook niet blind blijven voor artificiële intelligentie en educatieve games, al dan 
niet met virtual en augmented reallity.   
 
In de praktijk … 
 
worden onze toestellen vooral in de klas zelf ingezet. Kinderen scannen QR-codes en de leerlingen 
van het 5de en 6de leerjaar beschikken over hun eigen printer.  De computerklas wordt meer 
gebruikt als algemene mediaklas.  Met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord kunnen onze 
kinderen zowel op school als thuis oefenen en werken op diverse leerplatformen.  Leerkrachten 
kunnen dit op afstand volgen.  Op het rapport worden vanaf het 1ste leerjaar onze doelen van het 
leergebied mediakundige ontwikkeling regelmatig geëvalueerd. 

 
 
De jongste tijd gaat onze aandacht ook naar de afhankelijkheid en de beschikbaarheid van onze 
digitale media. Het is belangrijk om met jezelf en met elkaar duidelijke afspraken te maken zodat 
we kunnen en durven deconnecteren wanneer nodig.  Hierover meer in een volgende nieuwskrant. 

 
meester Filip 

 
 



EEN GROENE SCHOOL 
 
onze groene speelplaats  
 
De voorbije jaren bouwden we onze speelplaats om tot een groen 
speelterrein. Er kwam een flink deel ontharde oppervlakte bij en er werden 
veel speeltoestellen in natuurlijke materialen geplaatst. Ook al zijn er nu 
geen grote plannen meer, we willen deze groene speelplaats toch verder 
blijven uitbouwen.  
 
Daarom kochten we via natuurpunt een rijke variatie aan plantgoed. Dit we 
willen we op het grasveld, aan de grens met de parking, aanplanten. Op die 
manier hopen we in de toekomst ook daar een groen scherm te krijgen.  We 
mikken hierbij op planten die interessant zijn in functie van de biodiversiteit.  
 
We planden zaterdag 10 december een plantvoormiddag. Jammer genoeg kon dit niet doorgaan 
omwille van de vorst. We brengen jullie zeker op de hoogte indien we dit initiatief herhalen. 
Helpende handen en extra spades zijn dan zeker welkom.  
 

  
 
3 KK raapt afval in het Potuitpark 
 
Op een zonnige dag gingen we samen met de kikkers en dolfijnen afval rapen in het Potuitpark.  
De helft van de kleuters had een afvalgrijper. De andere helft had een vuilniszak. Zo trokken ze als 
duo op zoektocht doorheen het Potuitpark. Al snel werden de eerste afvalgrijpers gebruikt: blikjes 
die tussen de struiken lagen, snoeppapiertjes in het gras, een fietszadel tussen de bomen. 
Het enthousiasme was groot bij de kleuters. Want ze vonden het een leuke activiteit.  
Groot was hun verwondering en teleurstelling toen we alle kleine afvalzakjes op één grote berg 
legden.  “Amai, zoveel vuil dat we gevonden hebben”. “Juf, kijk een hele zak vol glas, er zit zelfs 
nog chocomelk in!”.  
Al snel kwamen de eerste vragen van de kleuters of we dit nog een keer wilden doen. “Het was 
leuk met die grijpers, maar er ligt ECHT veel vuil in ons Potuitpark!” 
Een tweede afvalraapactie staat nog op de planning.  
 
3de kleuterklas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERKEER OP SJC! 
 
Dat we verkeersonderricht hoog in het vaandel dragen, is je wellicht al opgevallen. Aangezien het 
wegverkeer toeneemt, vinden we het belangrijk dat de leerlingen nog meer bewust gemaakt 
worden van hun veiligheid en zichtbaarheid op de weg. 
 
Wist je dat 
 

• Jonge kinderen niet altijd kunnen afleiden waar geluid vandaan komt, maar dit wel kunnen 
bij sirenes en dan vergeten dat er nog ander verkeer op de baan is? 

• Kinderen tot acht jaar de snelheid van aankomend verkeer niet kunnen inschatten, laat 
staan de stopsnelheid van een twee-, vierwieler of een tientonner? 

• Kinderen tot negen jaar hun gezichtsveld nauwelijks ontwikkeld is, waardoor zij in het 
verkeer niet alles kunnen overzien? 

• Kinderen door hun kleine gestalte niet altijd gezien worden? 
• Kinderen tot twaalf jaar heel wat situaties in het verkeer moeilijk kunnen inschatten?   
• Kinderen hun gedrag van ‘volwassenen’ kopiëren, ook de minder goede?  
• Meer en meer kinderen op onze school hun fluohesje en helm dragen op de fiets en wij 

enorm fier zijn op hen? 
 

Elke leeftijdsgroep werkt activiteiten uit op eigen niveau, heel stapsgewijs en bovendien ook 
praktijkgericht. We laten ons hierbij leiden door VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
 
Een volledige leerlijn werd uitgewerkt, van kleuter tot en met het zesde leerjaar. Bij sommige 
kleuterklassen wordt wekelijks gefietst, bij anderen zit er een maandelijks vast moment in. Ze leren 
onder andere hun evenwicht bewaren: eerst met een loopfiets om dan te komen tot een 
tweewieler. Verder trainen ze hun stuurvaardigheid, maken een fiets correct vast, openen het 
fietsslot zelfstandig, reageren op onvoorziene omstandigheden en leren veilig starten en remmen. 
Veiligheidshalve worden deze geoefend op de speelplaats.  
In de lagere klassen wordt er wel eens op uitgetrokken door de straten van Sint-Amandsberg.  
Ze leren het gebruik van de verkeersborden en -lichten, oversteken op een oversteekplaats met of 
zonder agent, stappen aan de juiste kant van de rijbaan/het voetpad, onderzoeken het verschil 
tussen een fluorescerend en reflecterend hesje, werken aan fietsbehendigheid, slaan links- en 
rechts af, voeren manoeuvres uit en controleren of hun fiets wettelijk in orde is. Daarnaast nemen 
de leerlingen in de oneven leerjaren deel aan een online verkeersquiz en de leerlingen in de even 



leerjaren aan voetgangers- en fietsexamens. Twee kersen op de taart zijn de grote verkeersquiz in 
het vijfde leerjaar en het gouden fietsexamen waarbij de zesdeklassers zelfstandig een 
uitgestippeld parcours fietsen door Sint-Amandsberg.  
 
Het aanleren vraagt tijd, veel oefening en geduld. Daarom wordt op onze school bewust gekozen 
om jullie aan te sporen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen, zodat jullie 
kind(eren) meer ervaringen kan(kunnen) opdoen. Bovendien werkt het ook bevorderend voor het 
milieu. We merken dat meer en meer ouders hiertoe bijdragen, waarvoor we jullie graag bedanken.  
 
juf Leen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

DIVERSITEIT 
 
We doen een quiz: Som vijf begrippen op die te maken hebben met diversiteit.  
           M.a.w.: Wat is diversiteit? 
 
De kans is groot dat je één van volgende begrippen opsomt: godsdienst, afkomst (etniciteit), 
huidskleur (Ik zie sommigen al denken: hoort dit niet bij het vorige?), mobiliteit of cultuur.  
Scoor je nu alle punten? Of juist niet! 
 
Dat we bij diversiteit vooral denken in de richting van culturele achtergrond of afkomst is niet zo 
onlogisch, maar doet tekort aan diversiteit. Zelfs het ‘Van Dale woordenboek’ geeft als verklaring 
voor diversiteit het verschijnsel dat er ergens mensen zijn met verschillende etnische of culturele 
achtergronden. 
Wij willen aan onze leerlingen vertellen dat diversiteit net iets (veel) meer is dan dit.  
 
Een volgende uitdaging: U gaat, als lezer van dit artikel, een gesprek aan met elke leerkracht op 
onze school. Na elk – al dan niet kort – gesprek ben ik ervan overtuigd dat je steeds 5 zaken kunt 
opsommen waarin jullie verschillen, maar even goed 5 zaken kunt benoemen die jullie 
gemeenschappelijk hebben (favoriet kledingstuk, aantal huisdieren, aantal broers of zussen, 
politieke voorkeur, favoriete hobby, lievelingskleur, ...) Voilà! Nu hebben we het al meer over 
diversiteit.  
 
Diversiteit is een bril opzetten. Een bril waarbij je verschillen ziet die zichtbaar zijn: die persoon 
draagt een pet, die persoon heeft een bril nodig om beter te zien, die persoon draagt elke dag een 
korte broek, … 
Maar er zijn ook verschillen en overeenkomsten die we niet kunnen zien: Op welke personen word 
je verliefd? Van welke eigenschap bij andere mensen houd je helemaal niet? Wat vind jij van 
mensen met lang haar?  
Enkele voorbeelden om te tonen dat niet alles zichtbaar is bij andere mensen. 
 
Diversiteit is juist die verschillen, wat die verschillen ook zijn (zichtbaar of niet zichtbaar) , 
erkennen én omarmen. 
 
meester Maarten 
 
 

 
Ook in 2023 blijven dit belangrijke thema’s in onze school: feedback, talenten, leerlingenraad , 
computationeel denken, een brede school, een groene school, verkeer,  diversiteit, … 
 
Ook in de volgende nieuwskrant hopen we te kunnen duiden over hoe we bewust om gaan met bijv. 
gender & stereotypen, of te vertellen waarom er kippen op onze school lopen en hopelijk ook de eerste 
resultaten van een ouderbevraging die er tegen het voorjaar aan komt te delen énz.   
 
Deze nieuwskrant is slechts één manier om te vertellen over hoe het met onze school gaat.   
We willen transparant onze visie en werkwijze delen.  U als lezer, als ouder, bent welkom om hier op een 
constructieve manier op te reageren.  Zijn er (schoolse) onderwerpen die u mist of heeft u zelf een 
interessante bijdrage te delen, dan bekijken we dit graag:  heivnieuwskrant@sintjv.be  
 
Wij hopen dan ook met onze nieuwe aanpak van de NIEUWskrant een eerste zinvolle bijdrage aan het 
nieuwe jaar 2023 te hebben geleverd. 

 

 
 
 



KALENDER 
 

23 januari – 3 februari 

 

 

woensdag 25 januari 

 

vrijdag 3 februari 

zaterdag 11 februari 

donderdag 16 februari 

vrijdag 17 februari  

18 – 26 februari 

maandag 27 februari 

 

zaterdag 11 maart 

maandag 13 maart 

20 – 21 – 23  maart 

 

 1 – 16 april 

maandag 17 april 

donderdag 30 maart 

vrijdag 31 maart 

 

 

maandag 1 mei 

zaterdag 13 mei 

18 – 21 mei 

maandag 22 mei 

maandag 29 mei 

 

donderdag 29 juni 

vrijdag 30 juni 

 

1 juli – 31 augustus 

voorrangsperiode inschrijven broertjes, zusjes  

                       en kinderen van personeel °2021 

 

op stap naar het 1ste leerjaar 

 

lokale vrije dag 

FAMILIEFEEST 

1ste, 2de en 3de leerjaar: perioderapport 3 

4de, 5de en 6de leerjaar: perioderapport 3  

krokusvakantie 

instap nieuwe kleuters 

 

openschooldag SJC campus Heiveld 

pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen 

oudercontacten: kleuter + 1ste t.e.m. 5de lj. 

 

paasvakantie 

instap nieuwe kleuters 

1ste, 2de en 3de leerjaar: perioderapport 4 

4de leerjaar: perioderapport 4 

5de en 6de leerjaar: perioderapport 4 + syntheserapport 2 

 

vrije dag 

SCHOOLFEEST 

O.-L.-H.-Hemelvaartweekend 

instap nieuwe kleuters 

pinkstermaandag = vrije dag 

 

proclamatie 6de leerjaar 

1ste tot 5de leerjaar: eindrapport 

 

zomervakantie 

 
Voor licentievrije afbeeldingen in onze nieuwskrant zoeken we o.m. op pixabay.com. 

 

de schrijfassistent:  De teksten in onze nieuwskrant werden op spelling en stijl gecontroleerd 

door de ‘Schrijfassistent’ van De Standaard, een handige tool ontwikkeld door De Standaard 

i.s.m. het Interfacultaire Instituut voor Levende Talen (KU Leuven) en VRT.   

Benieuwd? schrijfassistent.standaard.be 

 

  Om financiële redenen kopiëren wij deze nieuwskrant in zwart/wit.       

  U kan deze krant en alle foto’s van ons klas- en schoolleven in kleur bekijken op vbsheiveld.be    

  Uw mening, suggesties of correcties bij deze nieuwskrant kan u kwijt via heivnieuwskrant@sintjv.be  

 

   
vzw basisscholen Sint-Jan & Visitatie    Visitatiestraat 1    9040 Sint-Amandsberg   

 
WENST U DE NIEUWSKRANT NIET MEER OP PAPIER TE ONTVANGEN,  

GELIEVE DIT KENBAAR TE MAKEN VIA HEIVNIEUWSKRANT@SINTJV.BE 
VERMELD NAAM OUDSTE KIND + KLAS A.U.B. 


