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1. Wandelen en binnenpiepen in de klassen in juni 2021 
 
Omdat we het jammer vinden dat ons schoolfeest niet kan doorgaan en we bewust niet kiezen voor 
een klassiek digitaal schoolfeest, organiseren we voor al wie wenst een echte Dendermondse 
wandeling met de grote hoogtepunten. Deze wandeling kan je op gelijk welk moment inplannen.  
 
Met behulp van ludieke QR-filmpjes uit al onze klassen lukt het je zeker je weg vlot te vinden en een 
antwoord te bieden op wereldgeoriënteerde vragen. 
 
Vanaf 10 juni kan je de wandeling uitproberen … Meer info volgt nog. 
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2. De DIGISPRONG – in de loop van volgend schooljaar 
 

 
 
Onze school maakt voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar volgend schooljaar de digisprong. 
Concreet betekent dit dat elke leerling een chromebook kan gebruiken in de klas en dat er voor een deel 
van de lessen digitaal gewerkt zal worden.  
Onze digitale infrastructuur werd de voorbije periode aangepakt, zodat er voldoende mogelijkheden zijn 
voor in de toekomst.   
 
Om volgend schooljaar goed voor te bereiden volgen de leerkrachten 3de graad de nascholingen Snappet. 
Dit is een adaptieve en kerndoeldekkende methode voor alle vakdomeinen. De methode bestaat uit 
instructies, verwerkingsopgaven en adaptieve oefenopgaven. 
 
Daarnaast volgde ons kleuterteam de voorbije avonden de nascholing ‘De Kleutersprong’. Deze bestond 
uit de volgende items:  

• Hoe gebruik ik een keynote als een waardevolle ondersteunende app in de kleuterklas? 

• Ontdek de verborgen schatten met de app Pages. 

• Interactieve boeken maken in de kleuterklas met boekcreator. 

• Taalverrijking ondersteunen met digitale tools en QR-codes. 

• Computationeel denken in de kleuterklas, hoe begin ik eraan? 
 
De bedoeling is om volgende items volgend schooljaar binnen het domein media en taal nog meer vorm 
te geven. 
 

 
3. Kinderen leerlingenraad interviewen medeleerlingen over corona, 

speelplaats, school, … 
 

Tijdens de eerste twee weken van juni bevragen de kinderen van de leerlingenraad de leerlingen lager 
over verschillende zaken: corona, de maatregelen hieromtrent, de school, de speelplaats, hun eigen 
werking, … Met alle info uit de interviews gaan ze aan de slag: er worden filmpjes gemaakt en to do’s voor 
de leerlingenraad worden uitgewerkt. 
De interviews gaan we jullie zeker niet onthouden, alle filmpjes worden in de loop van juni geplaatst op 
de algemene facebookpagina. 
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4. Wortelverkoop – oudervereniging Leefschool 
 

Onze startende oudervereniging van de 
leefschool droomt samen met de kinderen en 
leerkrachten van een leuke buitenklas, een 
blote voetenpad, een superleuke speelplaats... 
Maar om dit te verwezenlijken, hebben ze nog 
extra centjes nodig. 

 
Daarom verkopen ze lekkere wortels met een 
leuk receptenboekje! Dit receptenboekje 
wordt gemaakt door onze kinderen. De 
opbrengst van deze verkoop gaat helemaal  
naar de nieuwe speelplaats. 
De wortels worden verkocht aan € 1,5 per zak 
van 1  kilo met daarbij een receptenboekje met 
heerlijke recepten. 

 

 

 

 
5. Doorstromingstraject oudste kleuters K3 naar het 1ste leerjaar 

 

 
 

Door de bijzondere tijden waarin we momenteel leven, werken en leren,  kunnen we het infomoment 
voor de ouders van onze oudste kleuters niet laten doorgaan. Omdat wij u graag toch willen 
informeren mailen we deze week aan alle ouders van onze oudste kleuters de presentatie samen met 
de infobrochure ter voorbereiding op het eerste leerjaar. Indien er hierover vragen zijn, kan u steeds 
terecht bij de klasleerkracht, de zorgcoördinator en de directeur. 
 
 

6. Levensbeschouwing – schooljaar 2021 – 2022 
 
Indien uw kind volgend schooljaar een ander levensbeschouwelijk vak (godsdienst/zedenleer) wenst te 
volgen dan in 2020 -2021, dient u dit voor 30 juni te laten weten aan het schoolsecretariaat via mail 
(secretariaat.bs@kad.be). De school bezorgt u dan een nieuw keuzeformulier.  
Na 30 juni veranderen is niet meer mogelijk. 
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7. Proclamatie K3  
 

 

 

 

Naast onze kinderen van het zesde leerjaar 

worden ook onze KADRIETJES gevierd en dit 

op dinsdag 29 juni. We vinden het belangrijk 

dat ook zij hun eigen proclamatie krijgen, zodat 

de overstap naar het eerste leerjaar feestelijk 

wordt aangekondigd.  

Jammer genoeg kunnen we geen mama’s en 

papa’s tijdens de schooluren uitnodigen, maar 

alles wordt gefilmd en geplaatst op onze 

facebookpagina kleuters. 

Onze kleuters krijgen een leuk presentje en een 

feestelijke receptie … 

 
 

8. EEN SFEERBEELD LIST …  
 

Dit schooljaar startten alle leerkrachten met het project LIST en dit in het kader van een 
'Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering'. Bij LIST lezen alle kinderen een 30-tal 
minuten per dag in de klas. De klasleerkrachten houden leesgesprekken en onze kinderen krijgen 
ruimte voor boekpromotie. 

Dagelijks lezen onze leerkrachten een stukje voor, brengt de klas in leessfeer en geeft daarna de 
leerlingen een kleine leesvraag mee. Daarna gaan de leerlingen stillezen of tutorlezen en wordt de les 
afgesloten door een terugblik op de leesvraag en het uitwisselen van ervaringen. 
We werkten hiervoor samen met de pedagogische begeleidingsdienst en de universiteit van Utrecht. 
Onderzoek wijst namelijk uit dat deze methode – die evidence based is - het inzichtelijk lezen zeer 
sterk verbeterd. 

We merken bij onze kinderen dat lezen algemeen vlotter gaat, en dat vooral het leesplezier versterkt 
wordt. 

Volgend schooljaar wordt dit project verder gezet.
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6. Outcomes leerlingen 
 

Op onze school volgen we vanuit de zorgcel nauwgezet de 
resultaten op van onze kinderen die na het 6de leerjaar (naar  
o.a. 1A optie Latijn of 1A optie …) of na het 5de leerjaar (naar 
1B) de overstap maken naar het secundair onderwijs. Dit 
betekent concreet dat we de behaalde resultaten van de 
afgestudeerde leerlingen voor de verschillende vakken in 
kaart brengen. Hiervoor werken we samen met de 
verschillende scholen van het secundair onderwijs. Uiteraard 
moeten cijfers ook steeds genuanceerd benaderd worden, 
vb. een leerling die in de basisschool reeds moeilijkheden had 
met leren plannen of Frans of … zal hier zeer waarschijnlijk 
ook in het secundair onderwijs problemen mee hebben. Een 
leerling die een studierichting kiest die niet voldoet aan 
zijn/haar interesses of talenten zal waarschijnlijk mindere 
resultaten behalen 

 

 
Toch zijn wij fier te melden dat onze afgestudeerden – die verspreid zitten in verschillende scholen - in het 
secundair onderwijs mooie tot schitterende resultaten behalen, dus niet alleen geslaagd, maar ook met mooie 
percentages. Hieronder volgt een eenvoudig overzicht van de afgestudeerde leerlingen van het 6de leerjaar in 
juni 2019. Om de privacy te bewaren wordt enkel het globaal overzicht gemeld. 
 

Afgestudeerd in 
basisschool atheneum 

Dendermonde 

Geslaagd (A-attest) Geslaagd, mits volgen van een andere 
studierichting 

(B-attest) 

2019 43 0 

2020: nog geen eindresultaten momenteel 
 
 

9. De speelplaats 
 
Momenteel worden er verschillende werken uitgevoerd: nieuwe speeltoestellen lager en een eerste 
afdak aan de kant van de Zuidlaan. 
 
In een volgende fase volgt een tweede afdak aan de kant van de Geldroplaan (planning tijdens de 
zomermaanden) en hopen we in de loop van het najaar vorm te geven aan een splinternieuwe 
fietsenbergplaats voor de lagere school. 
 
Daarnaast gaat er deze week ook nog een flyer en brief mee waarbij jullie per speelzone al jullie ideeën 
kunnen neerpennen. 
 
Na de maand mei waarbij we het gras niet maaiden in het kader van de ecodiversiteit, staat de volgende 
weken ook een grondige snoeibeurt op het programma. 

 

Met vriendelijke groeten 
Kathy Van Langenhoven 
Directeur      
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ACTIVITEITENKALENDER JUNI 2021 
 

Juni 2021 

Di 1 ICT   5A                       Tech     vrij                      Meet        6A                     Vrij  6B 

Wo 2  

Do 3 ICT  4B                        Tech   4C                         Meet  3A                           Vrij  4A 

Vr 4 L5 A en B: Wetenschapper op school  

Za 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 6 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 7 ICT    2B                      Tech     1A                       Meet  1B                           Vrij   2A 

L4B: Bastion VIII – bijen 

K3/L1: ZOEM – doorstromingstraject 

19.00: Schoolraad voor de leden 

Di 8 ICT    5B                      Tech    6A                        Meet   6B                          Vrij    5A 

Wo 9  

Do 10 ICT  4C                        Tech  3A                          Meet  4A                            Vrij  4B 

Vr 11 K3/L1: Wenvoormiddag traject ZOEM 

L4A: Bastion VIII – bijen 

L3A Centrum en L3/4 Leefgroep 4: Zwemmen 

Start Eindtoetsen L5 en L6 

Wortelverkoop leefschool: laatste dag om strookjes af te geven 

Za 12 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 13 Vaderdag – proficiat aan alle papa’s! 

 

Ma 14 L2: Auteurslezing met Mattias De Leeuw 
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ICT    1A                      Tech  1B                          Meet     2A                        Vrij   2B 

Di 15 Jongste kleuters Centrum en Leefschool: Klimparadijs 

ICT     6A                     Tech  6B                          Meet   5A                          Vrij  5B 

Wo 16 K3/L1: Tweede wendag traject ZOEM 

Do 17 ICT  3A                        Tech  4A                          Meet   4B                          Vrij 4C 

Vr 18 K3/L1: Traject ZOEM 

Bedeling WORTELVERKOOP LEEFSCHOOL 

Za 19 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 20 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 21 L1 Centrum en leefgroep 3 Leefschool: Auteurslezing met Mattias De Leeuw 

ICT     1B                     Tech    2A                        Meet   2B                          Vrij  1A 

Di 22 OVSG L6 

ICT    6B                      Tech  vrij                          Meet  5B                           Vrij  6A 

Wo 23 OVSG L6 

Do 24 Opruimdag + handboeken binnenleveren voor  L5 en L6 

Vr 25 Kleuters Centrum: Goochelshow Mr Creezy 

Leefschool: Spel – en springhappening 

Lager Centrum: The Big Jump met DJ Kobe 

Sleep-in kleuters K3 – afhankelijk van de COVID-maatregelen 

Za 26 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 27 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 28 Sportdag 1ste en 2de graad lagere school Centrum + Leefschool 

L5: Fiets – en picknicktocht 

Kleuters Centrum: Spring – en spelhappening 

Proclamatie zesde leerjaar 

Di 29 Opruimdag + handboeken binnenleveren voor  L1, L2, L3 en L4 

Sportdag 3 de graad lagere school Centrum + Leefschool 

Proclamatie K3 

Oudercontact Centrum en Leefschool – digitaal – brief volgt nog 

Wo 30 Klasfeestjes 

Rapportuitreiking – DW 4 + ET 
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