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Onze leerlingen liever en beter laten lezen is een topprioriteit voor onze school dit, maar ook vol-

gend schooljaar. Goed kunnen lezen is immers een vaardigheid die we allemaal ons hele leven lang 

nodig hebben en zelfs mee bepalend is voor een succesvolle loopbaan in het secundair en hoger 

onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt. Hoe pakken we dat aan?  

• Via wetenschappelijk onderzoek gingen we als school op zoek naar didactische aanpakken die 

werken bij de aanbreng van lezen bij jonge kinderen. De opgedane inzichten toetsten we aan 

de aanpak die de methode Talent voorstelt. Dat onderzoek heeft geleid tot enkele bijsturingen 

in het didactisch gebruik van de methode. We maakten ook enkele afspraken die leiden tot een 

meer gelijk– en groeigerichte aanpak doorheen de hele lagere school. 

• Om leerlingen liever te laten lezen zetten we in op motiverende leesactivitei-

ten zoals voorlezen, vrij lezen, bibbezoeken, bingolezen, tutorlezen, enz..  

• Focus op ontluikende geletterdheid vanaf de 2e kleuterklas. In de kleuter-

klassen maken we meer tijd voor verhalen, rijmen, aanbreng van klanken en 

de verruiming van de woordenschat.  

• Tenslotte zetten we ook ten volle in op ouderbetrokkenheid. Lezen is een vaardigheid die 

enkel groeit doorheen veelvuldig oefenen. En daar kunnen jullie ouders ten volle bij helpen, 

door voor te lezen of samen te lezen. We stellen vast dat heel wat ouders die boodschap be-

grepen hebben met stijgende leesresultaten tot gevolg. Dank! 

Onze leerlingen liever en beter laten lezen!  

Ook de ouderraad steunt de school volop doorheen haar inspanningen om de leerlingen 
beter en liever te laten lezen. De ouderraad schonk elke leerling, van peuter tot 6e leer-
jaar een boek. Het gaat om een boek dat de leerkracht ruim aan bod laat komen in de 
klas: het verhaal zelf lezen, voorlezen, dramatiseren, tekenen, ... . Na de uitwerking van 
het boek in de klas, krijgen de leerlingen het geschonken boek mee naar huis.  

We nodigen onze ouders uit om, eens het boek is meegegeven, het nogmaals ter hand 
te nemen om voor te lezen of samen te lezen. Onze kinderen hebben er vast en zeker 
één en ander over te vertellen. En hoe meer onze kinderen lezen, hoe beter! 

Een boek voor elk kind dankzij de ouderraad! 



De verschrikkelijke meneer Gom.... ! 

In het 1e leerjaar maakten de kinderen zo 

kennis met het hoofdpersonage meneer Gom, 

iemand die door en door slecht is. Maar ge-

lukkig leerden ze ook andere personages ken-

nen zoals Polly, Alex Tolman, Vrijdag o-

Mijdag, Maarten Wasserette en Willem Wil-

helmus III.  

Elke dag werden ze verrast door de avonturen met het peper-

koekenmannetje en de krachtkristallen. Toen de juf voorlas 

kwamen de personages helemaal tot leven op het bord. Sinds-

dien kijkt meneer Gom ook elke dag in de klas via het raam.  

Als afsluiter mochten de kinderen van het 1e leerjaar hun eigen 

koekenmannetje bakken. Wat smaakten die mannetjes!  

Toen de ouderraad begin dit schooljaar liet weten dat ze ieder kind van de school 

een boek wilden schenken en we als juf mochten kiezen welk boek dit zou worden, 

werd de keuzestress bij de juf zeer groot! Want, er bestaan zoveel mooie prenten-

boeken! 

Maar uiteindelijk koos de juf voor een prachtige klassieker, geschikt voor zowel de 

eerste als de tweede kleuters in de kikkerklas: “Raad eens hoeveel ik van je hou?” 

van Sam McBratney. Februari, de maand van de liefde, was dan ook de ideale peri-

ode om dit boek uit te werken in de klas. De kinderen werden grote fan van Grote 

Haas en Hazeltje.  

Er werd een vertelhoekje ingericht 

in de klas met een decor uit het 

boek en de kinderen konden het 

verhaal met knuffels navertellen. Er 

werd geknutseld, gedramatiseerd, 

gedanst, gebouwd,… . De kinderen 

kregen het boek reeds mee naar 

huis en kunnen er samen met de 

ouders nog dagelijks van genieten. 

Dank u wel ouderraad voor dit 

mooie initiatief! Eind april naar aan-

leiding van het schoolfeest halen we 

het boek nog eens boven en wer-

ken aan een apotheose waar ieder-

een mag van komen genieten! 

Heel veel liefde in de kikkerklas! 



Onze School zet volop in op het lezen. In het 3e leerjaar lezen we wekelijks een week-

tekst. 

Dit gebeurt als volgt:  

1. Juf Carine toont voor hoe je de weektekst moet lezen. Juf Carine is “het rolmodel”. 

De kinderen horen hoe ze de woorden moeten uitspreken en waar rustpauzes zijn.  

2. We lezen samen de weektekst: alle kinderen lezen hardop samen met de juf. 

3. De kinderen lezen samen de weektekst. Nu lezen alle kinderen samen hardop de 

weektekst.  

4. Nu leest het kind de weektekst zelf hardop.  

Tijdens het lezen wordt er gelet op een correcte 

leeshouding. Als de kinderen per twee in een 

boekje lezen wordt volgende manier toegepast:  

Kind 1 leest 2 zinnen. 

Kind 2 herhaalt de laatst gelezen zin en 

leest er eentje bij.  

Enz.  

Op die manier volgt de leerling goed mee en leest de leerling veel. Hoe meer herhaald 

wordt, hoe beter. Geef uw kind veel complimentjes en u zult merken dat er veel leuke 

“leeskilometers” gemaakt zullen worden. Hoe meer uw kind de begeleiding voelt en 

er veel gelezen wordt, hoe meer leesplezier uw kind zal ervaren. Nu reeds heel veel 

dank aan alle ouders voor de goede ondersteuning bij het lezen. We merken nu reeds 

vooruitgang. 

In maart is het “jeugdboekenmaand”. In het kader daarvan is er voor de leerlingen 

van het 3e leerjaar een leeruitstap naar de bib in Knesselare gepland waarbij ze op-

drachten mogen uitvoeren op een speelse 

manier.  

Ondertussen werd de klasbib steeds aan-

gevuld met toffe leesboeken die geschon-

ken werden door jarige kinderen. Super 

dankjewel, op die manier zijn kinderen 

extra gemotiveerd om te lezen.  

Leesvriendelijke groeten, 

De kids van het 3e leerjaar en Juf Carine  

Lezen in het 3e leerjaar: van samen naar alleen 



November, december en januari waren pittige maanden voor de school. Heel wat 

leerlingen, ouders, leerkrachten werden getroffen door het coronavirus met meer of 

minder symptomen. Bij kleuters is het van groot belang doelen te koppelen aan the-

ma’s die actueel zijn, deel uitmaken van de leefwereld van het kind. Dat vergroot de 

zin om te leren, te ontdekken. 

De voorbije periode was het dan ook ‘het moment’ om het 

thema “Ziek zijn...” uit te werken. In de klas werd een dok-

terspraktijk gebouwd, een ziekenhuis, een wachtkamer en 

een operatiezaal. In de operatiekamer werden patiënten 

uitvoerig onderzocht en behandeld!  

In het labo gingen we aan de 

slag met verschillende proef-

buizen, spuitjes en allerlei 

vloeistoffen om de siropen te 

bereiden. 

De kleuters leerden daarbij ook heel wat nieuwe en 

soms moeilijke woorden kennen zoals infuus, medicij-

nen en stethoscoop. Maar ze leerden ook een nieuwe 

klank kennen, de zzz van ziek zijn of van ziekenhuis. 

Tenslotte werden ook technische vaardigheden aange-

sproken. In een techniekactiviteit kregen de kleuters 

de opdracht om via een stappenplan een ziekenwagen 

te knutselen.  

Thema “ziek zijn” in de berenklas 



Speels “Frans” oefenen in het 6e leerjaar 

Na een stevige blok theorie en inoefening in dialoog, op papier of de chromebook, 

krijgen de leerlingen van het 6e leerjaar de kans om de verworven Franse kennis ook 

te oefenen via spelvormen. Meer nog, ze mochten die spelen zelf ontwerpen en cre-

ëren, gevolgd door een echte spelnamiddag.  

Ondanks het stormachtige en natte weer werd het deze namiddag toch een 

leuke en een leerrijke namiddag. Aan de hand van verschillende proefjes die 

de kinderen zelfstandig mochten uitvoeren maakten de kinderen kennis met 

de problematiek van de opwarming van de aarde. 

Termen als weer, atmosfeer, broeikasgas, … werden in de proefjes verduide-

lijkt. Hoeveel energie opgewekt wordt door een windmolen, welke windmo-

lens het meeste energie produceren of hoe je je zonnepanelen moet plaatsen 

t.o.v. de zon hebben de kinderen allemaal proefondervindelijk kunnen ontdek-

ken. 

Toen de grootste windvlagen waren gaan liggen konden we toch nog de berg 

op. Daar wachtte ons een zicht over Zelzate en omgeving. Grote fabrieken, 

koeltorens, schepen, … heel indrukwekkend allemaal. Ook de 55000 zonnepa-

nelen lieten een grote indruk na. 

Terug beneden wachtte ons nog een verassing waarna we een heel stuk wijzer 

naar huis konden vertrekken.  

Fabriek energiek: een berg energie! 



Helemaal klaar voor carnaval!  
Tijdens de lessen OW leren de kinderen van het 3e leerjaar omtrent “Opgeruimd staat 

netjes”. In dit thema leren we hoe we afval kunnen vermijden. Soms ruimen we pa-

pieren op op het schoolterrein met onze afvalgrijpers. We dragen echt zorg voor het 

milieu.  

We leren eveneens hoe we materialen opnieuw kunnen gebruiken. In het kader daar-

van maakten de kinderen met oude kranten een hoed voor carnaval. De leerlingen 

werden plots creatieve ontwerpers. Op de foto hierbij zie je de nieuwste mode-

trends.  Tof om te zien hoe vindingrijk iedereen was! Knappe prestaties!   



Onze School, een groene school... 

Twee jaar terug startte Onze School een samenwerking 

op met MOS (Milieuzorg op school). Dit resulteerde in 

een ruim omgevingsplan dat we stapsgewijs trachten te 

realiseren. Daarbij krijgen we de volle steun van onze 

ouderraad. Ze denken mee over de uitwerking, maar zorgen ook voor financiële onder-

steuning via allerlei acties zoals de koekenverkoop en de Lazy Italian Friday.  

Welke acties staan nu op korte termijn op de planning?  

• De aanplant van stukken bloemenweide vooraan de school. Zo willen we de 

school letterlijk opfleuren, vlinders en bijtjes aantrekken en het arbeidsintensieve 

maaiwerk verminderen. De papa’s die vorig jaar het maaiwerk op zich namen in 

beurten, hebben zich ook dit jaar terug bereid getoond om het vele gras op onze 

school te onderhouden. Dank daarvoor! Andere geïnteresseerde ouders/

grootouders mogen zich steeds melden via directie.medardus@op-weg.be.  

• De bouw van een buitenklas vooraan 

de school. We kiezen bewust voor de 

voorkant van de school omdat die 

kant stiller en minder winderig is. 

Deze foto geeft een beeld van de 

buitenklas die we stap voor stap zul-

len bouwen met de hulp van de     

ouderraad.  

• De speelberg op de weide zal avontuurlijker gemaakt worden door extra beplan-

ting te voorzien en de looproutes aan te passen.  

Daarnaast schreef Onze School zich dit schooljaar ook in 

de Actie Proper van Mooimakers (mooimakers.be). 

Mooimakers, een Vlaams initiatief van OVAM, Fost Plus 

en VVSG, voert een beleid rond zwerfvuil en sluikstorten 

en ondersteunt daarom alle partijen die zich engageren 

in de strijd tegen zwerfvuil.  

Actie Proper is een beloningssysteem voor scholen en 

jeugdverenigingen die op duurzame wijze zwerfvuil wil-

len aanpakken. Het actieplan “Actie Proper” bestaat uit meerdere actiepunten die we 

samen, leerkrachten en leerlingen, aanpakken.  

mailto:directie.medardus@op-weg.be


 

Kalender maart 

• 7, 9 en 15 maart: oudercontact kikkerklas 

• 7, 15, 16 maart: oudercontact Jules & Nellieklas 

• woensdag 16 maart: pedagogische studiedag, geen school voor leerlingen 

• vrijdag 18 maart: rapport 2 voor leerlingen lager 

• 22 en 29 maart: oudercontact berenklas 

Raadpleeg zeker ook de kalender 

in Smartschool.... 

• Juf Mira ging op 21 februari in zwangerschapsverlof. Samen met juf Mira kijken we 

uit naar de komst van de kleine spruit! In de week voor de krokusvakantie konden 

we rekenen op meester Marc die jarenlang een vertrouwd gezicht was op onze 

school, maar nu reeds 5 jaar op pensioen is. Na de krokusvakantie start juf 

Phaedra. Zij zal het 4e leerjaar fulltime op weg nemen.  

• Op 1 mei vieren we feest. Dan plannen we een groots schoolfeest. We voorzien 

een heus optreden en op en top gezelligheid. We planden bovendien een faculta-

tieve verlofdag in op 2 mei. We hopen dat alle gezinnen dat weekend kunnen vrij-

houden zodat alle kinderen kunnen deelnemen aan het optreden en kunnen ge-

nieten van het schoolfeest.  

Interessante weetjes! 

Over welke acties gaat het?  

• In overleg met de leerlingenraad werd een beurtrol opgesteld om het zwerfvuil op 

het schoolterrein wekelijks op te ruimen.  

• Onze School stelde ook een planning op om met leerlingen en leerkrachten 1 keer 

per maand de straten het zwerfvuil in de straten rondom de school op te ruimen.  

• De school verplicht het gebruik van herbruikbare brooddozen, drink-

bussen en koekjes– en fruitdozen bij leerlingen en leerkrachten.  

• Ook bij evenementen heeft de school aandacht voor het vermijden 

van zwerfvuil. 

• De school meet elk trimester de hoeveelheid zwerfvuil op verschillende plaatsen 

en vergelijkt de resultaten samen met leerlingen en leerkrachten.  

• De school organiseert in elke graad themalessen rond zwerfvuilproblematiek.   


