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Van harte welkom aan onze nieuwkomer:  

In mei mochten we Eelena verwelkomen. 

Schoolreizen 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar:  

Omdat het voor de school een stuk handiger is, zal je reeds op de schoolrekening van  mei (begin 

juni dus) de prijs voor de bus (alleen de prijs voor de bus!) terugvinden. Geen zorg, kan je kind om 

één of andere reden niet mee op schoolreis, dan zal dit bedrag teruggestort worden! 

 

Verder nog over de schoolrekeningen:   

Ook de laatste dagen van het schooljaar kunnen de kinderen nog blijven eten 

en drankjes kopen op school.  Alles wat verbruikt wordt t.e.m. vrijdag 24 juni 

zal op de rekening van juni staan.  Alles wat verbruikt wordt VANAF maandag 

27 juni zal op de rekening van september terug te vinden zijn! Alleen  de 

jongens en meisjes van het 6de leerjaar zullen een invulstrookje krijgen 

waarop het vermoedelijke verbruik tijdens de laatste week aangeduid wordt. 

 

VBS Ertvelde respecteert de ‘maximumfactuur’: 

Voor zaken die te maken hebben met het behalen van de eindtermen, mocht 

de school (van het ministerie) 

voor de kleuters maximum € 45,  

voor het lager onderwijs maximum € 85 

per schooljaar vragen aan de ouders. 

Op de 6 jaar van het lager onderwijs mocht er, voor de meerdaagse uitstappen, maximum € 410 

aangerekend worden. 

 

Met twee weet/kan je meer!!! 

Eind vorig schooljaar legden we de betekenis van ‘teamteaching’ uit. 

Binnen onze ‘zorgwerking’ hadden we hiermee reeds ervaring. Sinds 1 

september 2015 passen we dit ook toe in de dagelijkse werking van het 

4de leerjaar. 

 

Nu het einde van het schooljaar nadert, laat ik graag juffr. Debby aan 

het woord, die haar ervaringen en bevindingen met jullie wil delen: 
 

“Een klas van 30? Met 2 voor de klas? 

Om eerlijk te zijn… ik zag veel donkere wolken en evenveel vraagtekens: 

Waar gaan we die leerlingen zetten? Hoe verdelen we de lessen? Hoe maken we een planning, 

hoe houden we het rustig …?  

Eens een aantal praktische zaken, zoals de ruimte ( tussen de 2 lokalen kwam een dubbele 

deur), werden aangepakt, zag ik al iets meer licht in de duisternis en kwamen de ideeën om 

deze uitdaging aan te gaan. 
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Oké, we begonnen wat onwennig, want na jarenlang lesgeven in je eigen klasje is het niet 

evident plots iemand naast je te hebben staan. 
 

Algauw vielen we in een patroon van werken in 2 niveaugroepen. Zo werd de groep kleiner en 

kregen de leerlingen, die er nood aan hadden, meer en langer uitleg, de andere groep ging 

vlugger zelfstandig aan het werk en konden ook meer uitgedaagd worden. 

Toch voelden we gaandeweg dat niet alleen de kinderen, maar ook wij, leerkrachten, nood 

hadden om dingen terug SAMEN te doen, we zijn tenslotte ook 1 klas! 
 

We leerden elkaar, als leerkracht, steeds beter kennen en het gaf een fijn gevoel te weten 

dat je met 2 verantwoordelijk bent. We konden rekenen op elkaars ervaring, talenten en 

expertise. Waarom dit niet delen met de ganse groep? 

Je hebt 2 paar ogen die de leerlingen in het oog houden tijdens een instructie, je hebt 2 paar 

handen om iets voor te tonen, je hebt veel meer mogelijkheden om te differentiëren, 

observeren, remediëren, enz. We groeiden langzaam aan naar een echt team. 
 

En zo gebeurde dat op een dag de ene leerkracht vanzelf startte met de rekenles, en de 

ander er op inpikte, zonder vooraf eigenlijk af te spreken wie wat zou doen in deze les. We 

zagen dat de kinderen ervan genoten, ook ikzelf voelde me meer verbonden met IEDEREEN in 

de klas. De tussendeur stond meer open dan ze dicht werd gedaan en we vormden weer 1 

grote groep. We gebruikten verschillende werkvormen door elkaar. Dat had een positief 

effect op de werksfeer, de omgang met elkaar, het leren samenwerken, … . En wij, als 

leerkracht, speelden daarin hét grote voorbeeld naar de kinderen toe. 
 

Met veel trots kunnen wij zeggen dat ook in onze klas van 30 rustig werd gewerkt. Er werd 

veel geknutseld, toneel gespeeld, gezongen, gelezen, in hoeken of op de computer gewerkt, 

spelletjes gespeeld, … . En hard gewerkt! 
 

Een nieuw project vraagt tijd en energie, véél energie! 

Toch blik ik tevreden terug. Want dit was tot nu toe dé leerrijkste ervaring ooit. En daarvoor 

bedank ik graag mijn duopartner en naaste collega’s. 

 

Waarom niet een mama aan het woord laten? Bij deze:  
 

1 september 2015, het was best een spannende dag voor mij. Mijn kind startte 

in het vierde leerjaar, een klas met 30 leerlingen en met teamteaching. Ik 

hield toch wel mijn hart een beetje vast. Zou X zich goed voelen in zo’n grote 

klas, zou X voldoende begeleiding en aandacht krijgen? Dit en nog heel wat 

andere vragen gingen door me heen. Het werd me heel snel duidelijk dat mijn 

zorgen overbodig waren... 

Wanneer X bvb. een onderdeel van wiskunde niet goed begrijpt, kan de ene leerkracht 

(dezelfde dag of de volgende les) X in een klein groepje extra uitleg geven, terwijl de andere 

leerkracht aan de klasgroep lesgeeft. Ik ontdekte dat teamteaching ervoor zorgt dat X extra 

begeleiding krijgt, wanneer X dit nodig heeft. X krijgt de nodige ondersteuning op maat. 

Teamteaching zorgt ervoor dat er twee leerkrachten zijn die X de nodige zorg en aandacht 

geven. X geniet van de vele activiteiten in de klas, van de samenwerking met de klasgenoten en 

van twee leerkrachten. 
 

Vanmorgen nog hoorde ik een mama en papa, die zich heel positief uitlieten over teamteaching in 

het 4de leerjaar. Mochten zij inspraak hebben, zij zouden ook volgend schooljaar en het jaar erop 

verder teamteaching willen voor hun kind. 
 

Na al onze voorbije ervaringen blijven wij ervan overtuigd: teamteaching is een meerwaarde voor 

de leerlingen! 

Breiden we dit volgend schooljaar verder uit? Je zal er nog van horen! 
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 JUNI  

1W brug 3KO – 1ste                                                           FRUITDAG wk 22 

2D 3B: fietsbehendigheid                                   test elektronische sirene  

3V 6de: leeruitstap: Brugge  

4Z   

5Z   

6M vrijaf (er is geen opvang)  

7D 16 uur: personeelsvergadering  KO + LO  

8W 
brug 3KO – 1ste                                                           FRUITDAG 

6de: interdiocesane proeven  
wk 23 

9D 

6de: interdiocesane proeven  

1A: fietsbehendigheid 

19.30 uur: Lindenlaan: oudercomité 

 

10V 
2de: schoolreis 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

 

11Z   

12Z   

13M 

3KO: schoolreis (dankjewel oudercomité!) 

2de: leeruitstap                                       schoolhoofd naar informatiedag 

19.30 uur: Schoolraad 

 

14D 1ste: vertrek op zeeklas  

15W FRUITDAG  wk 24 

16D   

17V 
4de: schoolreis 

1ste: thuiskomst zeeklas 
schoolhoofd naar informatievoormiddag 

 

18Z vanaf 13.30 uur: LEVENSLOOP  

19Z tot 13.30 uur: LEVENSLOOP  

20M 
1KO: CLB-onderzoek op school (werd vorige maand uitgesteld) 

1ste: inhaalvaccinaties 
 

21D   

22W FRUITDAG wk 25 

23D 1B: fietsbehendigheid  

24V 
5de: schoolreis 

VM: het 3de bezoekt het 4de 
 

25Z   

26Z   

27M 

zangnamiddag met alle lagere scholen van SEPTEM (de Katholieke 

 Scholengemeenschap van Evergem) aan het kasteel van Wippelgem 

Tervenen: schoolreis 

 

28D 

3de: schoolreis 

pareldeelmoment voor kinderen van de Eeklostraat 

6de: voetbal tegen hun ouders 

 

29W 

1KOa: leeruitstap: kinderboerderij in Drongen                       FRUITDAG 

Lindenlaan: pareldeelmoment voor kinderen van het lagere 

6de: 19.30 uur: afscheid 

wk 26 

30D 

8.45 uur: slotviering (iedereen welkom) 

eindrapport 

In de namiddag blijven de kinderen thuis (er is geen opvang) en hebben 

ouders nog kans tot een gesprek met de leerkrachten (tussen 14 en 15 uur). 
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ZOMERFEEST EN HANDELSBEURS KOMEN ERAAN 

1, 2, 3 EN 4 JULI 2016 

ten voordele van de parochiale school 

3 dagen zomerfeest voor gezinnen met kinderen 
 

Je oogappel een fijne start van de zomervakantie bezorgen? We 
helpen je even op weg.  
 

 Neem op zaterdag 2/7 de tijd op het kinderplein (vanaf 17u 
volksspelen, springkasteel, schminken,…). Om te vermijden 
dat het eentonig wordt, ga je om 18u30 naar de ponyritjes 
of pik je om 19u de poppenkast mee van nonkel Rik. 

 Zondag 3/7 is het hoogdag voor de kinderen. Mis zeker de 
‘Singstar & Just Dance’niet om 14u30 in de grote tent. 
Iedereen kan meedoen.  
Voor, na of tussenin, tijd genoeg voor een ijsje of een 
spaghetti in de tearoom.  Daarna spring je de calorieën er af 
tijdens de Spinningmarathon om 17u of de ZUMBA om 
20u30. 

 Op maandag 4/7 is er tijd om in te halen waar nog geen tijd 
voor was: barbecue, poppenkast, pony’s, ballenbad enzomeer. Vanaf 20u wordt het superspannend in de tent en 
hoor je als eerste wie het Kampioenschap van Ertvelde ‘Koers op Rollen’ wint. 

 
Voor het volledige programma: www.zomerfeestertvelde.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZOCHT…GEZOCHT… GEZOCHT…GEZOCHT… GEZOCHT…GEZOCHT… GEZOCHT…GEZOCHT 

Onze school zoekt een dynamische poetsvrouw (man) die goed kan opschieten met kinderen en 

soepel is naar werkuren. Je krijgt, vanaf 1 september 2016, een poetscontract van 11/38 in de 

Lindenlaan. Je poetst op maandagnamiddag, dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag (tijdens de 

grote vakantie volgens onderlinge afspraak). 

We verwachten een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandig kunnen werken, (indien 

nodig) kunnen organiseren van de middagrefter en toezicht houden op de leerlingen en de goede 

werking. Bij het poetsen van de klassen hoort ook het schoonmaakmateriaal onderhouden. De 

poetsvrouw (man) communiceert vlot met directie en leerkrachten van de school en intern met de 

andere poetsvrouwen.  

Interesse? Bezorg je kandidaatstelling schriftelijk vóór 15 juni. (Eeklostraat 2) 

‘LEVENSLOOP’ 
 

van zaterdag 18 juni, 13.30 uur 

tot zondag 19 juni, 13.30 uur 
 

Hoge Wal, Ertvelde 
24 uur lopen of wandelen  

http://www.zomerfeestertvelde.be/

