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Ik geef de school een pluim voor: 
 

Bij de kleuters in de Lindenlaan:  

- communicatie en leuke activiteiten in de klas 

- goede opvolging van de ontwikkeling van het kind 

- leuke en leerzame activiteiten 

- propere klassen, uitgerust met touch-screen pc en mooi speelgoed 

- kindvriendelijkheid 

- vriendelijkheid en toegankelijkheid 

- zorg voor de kleine peuters bij het onthaal op de speelplaats ’s ochtends en de 

naschoolse opvang 

- creativiteit van leerkrachten 

- hun goede werking en contact met ouders 

- ga zo verder! 

- schoolklimaat – visie – leerklimaat – leefklimaat – communicatie – veiligheid, 

infrastructuur, uitrusting; wij zijn heel tevreden ouders over de school! 

- netheid en vriendelijkheid 

- de leuke initiatieven en activiteiten 

- de aanpak bij de start van de peuters 

- Mijn dochter gaat elke dag met een glimlach naar school. Dit geeft een goed 

gevoel als ouder. Wij voelen ons welkom en mijn kind geliefd door iedereen. 

- inspanning voor de kinderen 

- voor de leuke initiatieven voor de vakanties en dat jullie het schoolgaan plezant 

maken 

- alles 

- aandacht voor ieder kind 

- Zijn leerkrachten, want zonder toffe, professionele leerkrachten is de school 

niets meer dan een lege doos. Bedankt voor jullie inzet en creativiteit. 

- voor de leuke initiatieven voor de vakanties en dat jullie het schoolgaan plezant 

maken 

- naschoolse kinderopvang; een pluim voor juf Nele en juf Sabine 

 

Bij de kleuters op Tervenen:  

- Juf Tania, die zoveel met de kinderen doet; een juf met haar hart op de 

juiste plaats!  

- kwaliteit van de leerkrachten en het onderwijs 

- de goede begeleiding 

- gezellige, sociale sfeer 
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In het 1ste, 2de en 3de leerjaar in de Lindenlaan:   

- leerklimaat 

- info-avonden; veiligheid 

- belonen van kinderen, die wel fluohesje dragen! 

- goed begeleiden bij problemen (leerprobleem) 

- goede informatie en contacten leerkrachten naar ouders!!! 

- Politie aan voetpad! Dank om daarvoor te zorgen. 

- informatie-overdracht, super! 

- goede lespakketten! 

- gemotiveerde en geëngageerde leerkrachten! 

- laagdrempelig karakter met betrekking tot contact tussen ouders & leerkrachten 

- voor de goede zorgen en onderwijs voor mijn kind 

- zorg en pestbeleid! En voor de juffen! 

- jullie inzet om respect bij te brengen 

- de goede opvoeding van de kinderen 

- goed georganiseerd, milieubewust, respect voor het kind, luisterbereidheid 

- De leerkrachten kennen de kinderen bij naam. Het is tof om te horen dat 

leerkrachten de kinderen ’s morgens begroeten met hun naam, ook al zitten ze 

niet bij hen in de klas. Elk kind heeft een identiteit, geen nummer. 

- de goede opvolging van kinderen met een moeilijke familiale situatie 

- omgang met de kinderen, respect tegenover elkaar, veel te doen voor de 

kinderen, goeie leergroei naar kinderen toe 

- communicatie (website, schoolkrant) 

- betrokkenheid leerkrachten  leerling  ouders 

- het niveau van de leerstof (cognitieve aspect + sociale vaardigheden van de 

kinderen) 

- organisatie in het algemeen 

- de bloemetjes en planten, groentjes in de lente, de oversteekrij, veiligheid 

kinderen (fluohesje), schoollied en de vele initiatieven voor goede doelen 

(broederlijk delen, Filippijnen, …) 

- de aandacht naar de kinderen toe op vlak van problemen en moeilijkheden met de 

leerstof 

- Heb nog nooit gehoord of gezien dat er pestgedrag aanwezig is op school. Dat er 

veel in groep wordt samengewerkt. 

- contact met leerkrachten en opvolging van de kinderen 

- goeie school 

 

In het 4de, 5de en 6de leerjaar in de Eeklostraat:  

- meestal alle punten die in het onderzoek aan bod kwamen 

- voldoende kansen geven voor verdere ontwikkeling 

- De bereikbaarheid tussen leerkrachten en ouders. Jullie maken het 

aangenaam voor ons en de kinderen 

- zijn niveau van de lessen; verbeterde website 

- inzet, organisatie, enz. 

- evenementen organiseren 
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- luizencontrole, algemeen beleid & opvoeding, veiligheid 

- informatie, communicatie 

- info over schoolgebeuren, leerkrachtenkorps 

- betrokkenheid en “menselijkheid” 

- ondersteuning aan kinderen die het moeilijk hebben; infoavonden zijn goede 

initiatieven 

- algemene vakken; openheid en bereikbaarheid van leerkrachten 

- kwaliteitsvol onderwijs 

- betrokkenheid bij leerling en ouder 

- voor de vele mooie activiteiten o.a. ‘het pareldeelmoment’ 

- de duidelijke communicatie 

- De school heeft veel goede leerkrachten die het maximum geven elke dag en het 

maximum uit het kind halen. De  school staat open voor vragen van ouders en 

helpt waar ze kan. Ik vind jullie super! DOE ZO VERDER. Ik heb al veel positiefs 

over de school verteld aan vrienden, collega’s, familie, … 

- de samenwerking met iedereen 

- voor de inzet van jullie allen 

- de communicatie bij zieke leerkrachten 

- aangename school waar ons dochter zich zeer goed voelt 

- de zorg voor de kinderen 

- de juf van mijn kind, ze is steeds aanspreekbaar en zeer vriendelijk 

- de leuke juffen, omdat de leerlingen altijd bij de juffen terecht kunnen 

- elk jaar een nieuw thema, waarrond gewerkt wordt 

- duidelijke visie en planmatigheid; aanbod leerstof volgens vernieuwende 

didactieken en werkmethodes. Hoog niveau. Goede begeleiding bij leren studeren 

en plannen. Differentiatie bij rekenen. De wil om leerlingen vooruit te helpen en 

om samen met ouders een oplossing te zoeken. Algemeen: we zijn erg tevreden 

over de school! 

- zeer goede school, dikke pluim. X heeft een superjuffrouw, waar hij zich goed bij 

voelt 

- communicatie naar ouders toe met maandelijkse ‘Okidoki’; inzet tijdens jaarlijkse 

Zomerfeest 

- voor de goede organisatie van schoolfeesten 

- kinderen gaan graag 

- aandacht en liefde voor de kinderen! 

- algemene omgang, persoonlijke begeleiding, lerarenkorps 

- Ik geef de juf een dikke pluim voor alle inspanningen die ze levert zodat X goede 

resultaten heeft en vooral omdat hij dit jaar het gevoel heeft dat hij er bij 

hoort. Dank u! 

- opvolging van kinderen 

- “kind staat centraal” 

 


