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Ten geleide 

Hoe ouder je wordt, hoe sneller de 0jd precies voorbij vliegt.  We staan alweer aan de vooravond van 
de herfstvakan0e, een vakan0e die de kinderen en leerkrachten dubbel en dik hebben verdiend.  De 
voorbije weken werd er keihard gewerkt, gespeeld en geleerd.  In deze SMAK kom je alles te weten over 
de vele ac0viteiten die er werden georganiseerd in onze klassen. 
Ook achter de schermen zaten we niet s0l.  Wanneer iedereen nog volop in vakan0emodus zat, kreeg ik 
op 16 augustus een mailtje binnen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs, met de aankondiging van 
een brede doorlich0ng.  Hun laatste controlebezoek dateerde van schooljaar 2010-2011.  In 12 jaar 0jd 
verandert er veel, ook op onderwijsvlak.  Als school en team bleven we niet s0lstaan maar evolueerden 
we mee en zeKen we volop in op professionalisering.  We evalueerden doorheen de jaren steeds onze 
werking, stuurden bij, behielden wat goed liep en verfijnden waar nodig.  Aan ons om 0jdens de 
inspec0eweek aan te tonen waarvoor we in De Smalle staan, aan de inspecteurs om te controleren of 
dit daadwerkelijk klopt, afgetoetst aan het referen0ekader. 
Toegegeven, dit zorgde bij elk teamlid voor de nodige spanning.  Want de inspec0e is en blijN een 
controle orgaan en wie wil nu niet een goed rapport?! 

In de week van 19 september kwamen ze met 2 inspecteurs onze school doorlichten.  Een groepje 
leerlingen gaf hen een rondleiding doorheen de school, kinderen en ouders werden door hen bevraagd, 
ze hospiteerden in alle klassen van 1e kleuter tot 6de leerjaar, lichKen ons beleid en de ganse 
schoolwerking door, hadden gesprekken met de leerkrachten, deden een rondgang met onze 
preven0eadviseur om de veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne te controleren, … . Een week lang 
vertoefden ze op onze school en plaatsten daarbij op maandag onze bewegingslessen in de focus en op 
dinsdag verdiepten ze zich in het leergebied wiskunde.  Wij hadden het leerstofonderdeel wiskunde in 
de kijker geplaatst omdat we al heel wat ac0es hebben ondernomen om o.a. het automa0seren van 
tafels en splitsingen te versterken.  Via de verplichte IDP-proeven in het 4e en 6e leerjaar stelden we vast 
dat onze schoolresultaten hierdoor de voorbije 2 jaar opmerkelijk zijn gestegen.  Een win win voor 
iedereen.  Het team wordt geprezen omwille van hun doeltreffende ac0es én de leerlingen behalen 
betere resultaten.  De inspec0e kwam en zag dat het goed was.  Héél goed zelfs.  Op vrijdag volgde het 
rapport.  We scoorden op alle ontwikkelschalen een prach0g resultaat met veel sterke punten en 
hoogstens kleine punten ter verbetering.  Het inspec0eteam prees ons harde werk van de voorbije 
jaren zelfs met 3 ongeziene quoteringen die de verwach0ng overs0jgt.  Dat wil zeggen dat er veel sterke 
punten zijn, met inbegrip van significante voorbeelden van goede prak0jk. Dit prach0g rapport met 3 
blauwe scores overtrof onze stoutste dromen, wetende dat blauwe scores excep0oneel toebedeeld 
worden.  In deze Smak kun je het volledige rapport erop nalezen. Het moet niet gezegd dat er die 
vrijdag na school lang en uitbundig werd gevierd.  Ik ben ongelofelijk trots op iedereen die zijn steentje 
bijdraagt tot wat onze school zo uniek maakt: een warme school waar het welbevinden centraal staat 
met oog voor de zorg van ieder kind en een gedragen visie.  School maak je samen en mijn 
dankbaarheid gaat ook uit naar jullie, alle 480 ouders, die ons elke dag opnieuw het vertrouwen geven 
om hun lieveling bij ons school te laten lopen.  We blijven dezelfde koers varen en gaan de 
onderwijsuitdagingen van de 21ste eeuw met vol vertrouwen tegemoet! 

Een mooie herfstvakan0e aan allen. 
  
  
juf Annelies 
directeur 





Nieuwe gezichten in De Smalle

Hallo ik ben juf Eline en graag stel ik mij even aan jullie voor.  

Dit schooljaar ben ik de juf van het tweede kleuter.  

Tijdens mijn vrije 0jd ga ik graag gaan wandelen met mijn hond Guust. 

Daarnaast ga ik graag lopen of zwemmen.  

De Smalle leerde ik kennen door mijn ingroeistage te doen bij Juffie.  

juf Eline 

Mijn naam is Victor Steel en vanaf dit jaar ben ik de meester van 2B. 
Ik ben 25 jaar, woon in Brugge en hou van lezen, wandelen in de 
natuur en toneel spelen. In mijn vrije 0jd zit ik bij een 
toneelvereniging, ben ik ac0ef als voorziKer bij de jeugdwerking 
Kazou en organiseer ik fijne kampen voor kinderen in de vakan0e. Ik 
heb De Smalle leren kennen 0jdens verschillende stageperiodes en 
ben zeer dankbaar dat ik hier mijn start mag maken. 

Meester Victor

Hallo, mijn naam is Jitske Vancoillie!   
 
Dit is mijn eerste jaar in het onderwijs als leerkracht en heb het geluk 
gehad om te starten in basisschool de Smalle. Mij kan je woensdag, 
donderdag en vrijdagvoormiddag op school vinden, waarbij ik de 
klasleerkrachten in het 4de leerjaar (meester Anthony) en 5de leerjaar 
(juf Lieve) ondersteun. Soms kan je mij ook ter vervanging in andere 
klassen aantreffen.  
  
Naast het lesgeven en ondersteunen, volg ik nog zelf les in VIVES Brugge 
om zorgcoördinator te kunnen worden. Tijdens het weekend besteed ik 
veel 0jd in Fos 209 de vrijbuiters te Assebroek. Ik geef er al 6 jaar met 
veel plezier leiding.  
  
Juf Jitske 



Nieuwe kleuters 

Op 1 september mochten we 6 nieuwe kleuters verwelkomen in ons klasje 🤗 ! 

Wat zijn het flinke meisjes en jongens👍 ! 
We maken er samen een boeiend jaar van: 

Alice, JuKa, Rosie, Vince, Tristan en Ma0s😃  

Juf Dominique

Uw advertenDe in onze Smak ? 
Neem contact op met het secretariaat op 050/332904 of via mail: basisschooldesmalle@slhd.be 

Instappen kan telkens voor eind december, eind februari, eind april, eind juni en eind oktober. 
 Tarieven voor 5 publica0es: 1 pagina:   €150  
     1/2 pagina: € 80 
     1/4 pagina: € 45 
     1/8 pagina: € 30 
Ons 0jdschriN telt zo’n 280 enthousiaste abonnees !

mailto:basisschooldesmalle@slhd.be


Van appelpluk tot appelmoes …. 
 
Onze kleuters van de derde kleuterklas 
werden uitgenodigd in de raap/ pluktuin 
van Titus om heerlijke appeltjes te 
komen plukken en rapen. 
  
Zo gezegd , zo gedaan.  
  
Fluohesjes aan en weg waren we.  
Titus woont niet zo heel ver van onze 
Smalle school. Eénmaal toegekomen in 
de pluktuin zagen we de prach0ge 
appelbomen in hun volle glorie staan. 
Titus toonde ons de verschillende goed 
gevulde appelbomen, ging om zijn 
appelopvangnet en dan mocht de 
appelpluk beginnen.  
De bomen werden geschud, appelregen 
alom. Appeltjes werden gevonden, 
verzameld. Elke kleuter kreeg een zakje 
van mama Titus om de appeltjes erin te 
stoppen, het hoeN niet gezegd te worden 
dat sommige zakken gre0g werden 
gevuld.  
Na de appelpluk keerden we terug naar 
onze school.  
  
En nu? Verwerken natuurlijk.. 
Heel wat leuke ideetjes kwamen vanuit 
de kleuters. Van appelsap, appelcake, 
appelbeignets tot appelmoes.  
  
Appelmoes kreeg de meeste stemmen in 
onze klas. Hoe maken we appelmoes? 
Hoe beginnen we er aan? Wat hebben 
we nodig? Enz.. Heel veel vragen die 
door onze kleuters zorgvuldig werden 
beantwoord.  
 

 



Appels plukken….. leuk!



Koks aan het werk…



Aan de slag.  

De appels werden geschild, gesneden, gestoofd en 
natuurlijk opgegeten. Onze schatjes aten de volledige 
appelmoes pot leeg. 

Wat een belevenis alom.  

  
Dank aan de mama van Titus om mee te stappen en de 
appelpluk zo leuk te laten verlopen. 

De kleuters van de derde kleuterklas



Pedagogische werkdag ICT  

Nadat we vorig jaar heel wat extra middelen kregen voor onze ICT-infrastructuur, kon extra vorming 
rond ICT uiteraard niet uitblijven. Samen met alle andere lagere scholen uit onze scholengroep 
organiseerden we daarom op woensdag 5 oktober een pedagogische werkdag rond ICT. Zoals een 
collega ICT’er het mooi omschreef: we hebben een hele mooie keuken gekregen, maar nu moeten we er 
nog mee leren koken. Vele thema’s kwamen aan bod: apps voor de kleuterklas, aan de slag met Google 
en Google Classroom in de bovenbouw, je lessen interac0eve maken met behulp van ICT, QR-codes 
gebruiken in je klas, …  

De bedoeling van deze dag was om concreet materiaal aan te bieden aan iedereen, om dit dan te 
kunnen integreren in de lessen. Het aanbod werd gesmaakt en velen hadden zin om de 0ps uit te 
proberen in de prak0jk. 

Meneer Anthony 



Naar het bos met het 2de, 3de en 4de leerjaar 

Op donderdag 27 oktober trokken we met het tweede, het derde en het vierde leerjaar naar 
Bulskampveld. Onder leiding van een gids verkenden we per klas het bos. Het tweede leerjaar leerde 
heel wat bij over het leven van de vossen, het derde ging op sporenonderzoek en zag heel wat mooie 
en interessante paddenstoelen en het vierde exploreerde het bos, bekeek en besprak verschillende 
bomen en leerde om met alle zintuigen van het bos te genieten . We hadden prach0g weer en de 
boterhammetjes in open lucht smaakten na deze gidsbeurten heerlijk!  

Leerkrachten 2de-3de-4de leerjaar



Sportnieuws

 

Loopcriterium Brugge 

Proficiat aan al onze lopers die deelnamen aan de crossen.  
De eerste was een belevingsloop met hindernissen! Een heuse ervaring voor velen. Een ervaring voor 
herhaling vatbaar. Geen druk, geen wedstrijdgevoel, enkel voor het plezier van de sport! 
Bij de andere 2 crossen waren er heel wat medailles te verdienen. Iedereen die top 10 liep in hun reeks 
werden beloond met een medaille. Proficiat aan alle lopers! 

Juf An Vanwelsenaers 



Proficiat aan alle deelnemers!



HERENMODE
SPECIALIST IN GROTE MATEN

Eigen atelier

Kaai 5, 4524 CL SLUIS, info@maisondistinguee.nl 

T 0031 117 461 462

Maison Distinguée

DB725798H1

KOSTUUM
vanaf !350

Breng je sportclub naar school 

Bedankt aan alle kinderen die in hun favoriete 
sporKenue naar school kwamen op woensdag 
28 september.  

We starKen de dag alvast gezond met een 
dansje!  

We konden volop vertellen in de klas over onze 
lievelingssport. 

Hopelijk heeN iedereen zijn jaar spor0ef 
ingezet.  

Indien je nog geen sport beoefende 
naast school,  heb je hopelijk een leuke 
sportclub gevonden waar je je thuis 
voelt en waar je je kan uitleven. 

Sportpagina 
Voor heel wat info over sport op school 
en onze naschoolse ac0viteiten kan je 
steeds terecht op onze facebookpagina 
VBS De Smalle spor0nfo.  

Welkom  

 
De sportredacDe 



Halloweensoep in de kinderboerderij
  

Vrijdag 7 oktober trok het eerste leerjaar naar de kinderboerderij om er Halloween soep met 
spinnen te maken. Eerst mochten we in de bio klas kennis maken met verschillende soorten 
pompoenen. 

De gewone pompoen, de blauwe pompoen (die trouwens heel zwaar woog , dat mochten we 
aan de lijve ondervinden), de spaghet pompoen en ook de flespompoen AKA ‘buKernut’. Bij het 
wegen van de blauwe pompoen sloeg de keukenweegschaal ‘0lt’, we weten dus niet precies 
hoeveel hij woog. Wel weten we dat hij zeker meer dan 5 kg woog.  
  
Daarna hadden we het over de verschillende groenten waarmee we soep kunnen maken. Het 
begon bij de kinderen heel erg te kriebelen om aan de slag te mogen. Ze hadden nu wel lang 
genoeg ‘s0l’ gezeten. 
  
We trokken met z’n allen naar de moestuin om er zelf 
groenten te oogsten voor onze soep. Tussen de groenten 
ontdekten we ook regenwormen. En ja hoor, zelfs een 
regenworm moet af en toe eens zijn behoeNe doen.  Tot 
hilariteit van alle kinderen maakten we kennis met 

‘regenwormpoep’ 😂 . 
  
De groenten werden gewassen en gesneden met een scherp 
keukenmes maar niet vooraleer we uitleg kregen van hoe we 
precies zo’n mes moeten hanteren. Er werden duidelijke 
afspraken gemaakt waarna de kinderen aan van start 
mochten. We ondervonden dat uien snijden aan de ogen 
prikt maar daar had onze Thiano een oplossing voor…

De blauwe pompoen



Na het snijden van de groenten mochten we dan nog de spinnetjes rollen. We kregen elk wat 
gehakt waar we een bolletje van moesten rollen. Daardoor schoven we vier halve spaghet 
stengels voor de pootjes en klaar was Kees. 
Eenmaal hiermee klaar moesten we nog even de handen uit de mouwen steken om de afwas te 
drogen met onze keukenhanddoek want dat hoort er natuurlijk ook bij. 
  
Terwijl de soep op stond konden we even in de speeltuin spelen. 
Een kwar0ertje later mochten we van onze spinnensoep proeven. Deze werd door heel wat 
kinderen gesmaakt. Iedereen deed zijn best om toch een lepeltje te proeven! 
  
We kunnen alvast terug blikken op een leuke en leerrijke voormiddag. 
  
Juf CharloUe en alle kinderen van het eerste.



Herfst = pompoenenDjd! 
  
  
De pompoen is de ul0eme herfstvrucht om eens nader met de kids te bekijken… 

De jongste kleuters gingen samen op ontdekking! 

We zagen verschillende soorten pompoenen: pompoenen die eetbaar zijn, andere niet. We 
bekeken hoe de pompoen eruitzag zowel vanbuiten als -binnen: bol, schil, oranje, vruchtvlees, 
zaden. Van de buKernutpompoenen maakten we een overheerlijke soep.  

Eerst bekeken we wat we allemaal nodig hadden om een lekkere soep te maken: pompoen, ajuin, 
bouillonblokje, boter, zout, peper, water, snijmessen, roerlepel, mixer en een vuurtje. 



Natuurlijk hielpen onze kleine chef-koks hierbij: pompoen 
en ajuin in stukjes snijden, boter laten smelten, ajuin en 
pompoenstukjes erin, wat water en bouillonblokjes 
erbij en laten koken om de pompoenstukjes zacht te 
laten worden. Dat duurde wel even maar af en toe 
kwam er iemand piepen of de pompoen al zacht 
genoeg was. 



Dan was het eindelijke zo ver! De mixer zorgde voor een zachte smeuïge soep, wat peper en zout en 
klaar!  

De soep lieten we even awoelen en dan konden we proeven…Njamie! 

 
Juffen jongste kleuters (1KA&B)



Carla Ryckier met pensioen
 
Het is zover! Jammer, maar helaas: de vroegste vogel van onze school “Carla van de opvang” is met 
pensioen gegaan… Al0jd als eerste op school en meestal als laatste de poort uit. 
  
Wat zullen we haar aanwezigheid, haar luisterend oor, de vele babbeltjes en grapjes moeten missen in 
het door haar gezellig ingerichte opvangklasje. 
Hoeveel kinderen heeN Carla niet getroost, verzorgd opgevoed en geknuffeld? Ze droogde tranen en 
snoot honderden neusjes. Hoeveel peutertjes heeN ze niet helpen opgroeien tot ze uiteindelijk als 
zesdeklasser onze school moesten verlaten om naar het middelbaar te vertrekken? Hoeveel 
knutselwerkjes en tekeningen gingen er door haar enthousiasme  en onder haar begeleiding mee naar 
huis in de boekentasjes van de allerkleinsten tot de grootsten? Ontelbaar! Carla was een echte 
duizendpoot: betrokken, sociaal, warmhar0g, verantwoordelijk, knutseltante en met een groot hart 
voor alle kinderen. 
Met pensioen gaan betekent ook: afscheid nemen. Dat zorgt toch voor een dubbel gevoel. 
Trots mag Carla zijn op hoe goed ze er al die jaren met hart en ziel stond, maar tegelijk even slikken 
omdat er een 0jdperk wordt afgesloten.  
In elk geval was dit ook hét moment om onze opvangmoeder in de bloemetjes te zeKen en haar te 
bedanken voor alles wat ze de voorbije jaren heeN gedaan en heeN betekend voor onze school. 
  
Op dinsdag 27 september was het zover en voerden we onze geheime plannen uit… 
We wilden Carla de hele dag lang blijven verrassen. 
Het was een prach0ge dag! Alsof de zon het wist! Ideaal om naar het huis van Carla te wandelen. 



Het begon al vroeg in de morgen toen het eerste leerjaar aan haar bel trok om haar een superlekkere 
ontbijtmand te presenteren. Zo kon ze lekker genieten van haar ontbijt tot er een uurtje later  wéér aan 
haar bel werd getrokken. 

Deze keer werd ze verrast door de leerlingen van het derde kleuter en het vijfde leerjaar. Die 
overhandigden Carla vol trots een prach0ge kaart en feliciteerden haar van harte. 
Eenmaal Carla was bekomen van al dat jong geweld, stonden plots de oudste kinderen van De Smalle aan 
de deur. Die hebben Carla natuurlijk het langst gekend en dat merkte je aan de vele warme knuffels die 
Carla mocht ontvangen en geven.  
De zesdeklassers hadden speciaal voor Carla een tekst geschreven op het liedje Despacito van Luis Fonsi. 
Meester Jeroen begeleidde hen op de gitaar. Carla was heel ontroerd. 
We lieten Carla even bekomen, maar ze was nog niet van ons af! 
In de namiddag vertrok het derde leerjaar met een superlekkere aardbeientaart rich0ng Zwanestuk 12.  
Bijna bij Carla aangekomen vlug ballonnen opblazen en dan bij het openen van de deur uit volle borst 
zingen. Ze kreeg een kroon op haar hoofd en plech0g werd de aardbeientaart geschonken. Mmmmm! Nu 
kon ze lekker genieten van een stukje taart bij haar koffietje. Ze kreeg er ook een stapel zelfversierde 
kaartjes van het tweede leerjaar bij.  
Als mooie afsluiter van de verrassingsdag kwam rond drie uur het vierde leerjaar haar proficiat wensen. 
Ze kreeg een prach0g bloemenboeket overhandigd en was zichtbaar heel gelukkig en ontroerd. 
  
Alle kinderen kregen van Carla een zakje snoep, warme knuffels en dikke zoenen.  
Het was een geslaagde verrassingsdag! 
  
Bedankt dat jij er alDjd voor ons was, Carla. 
Geniet van je welverdiende pensioen en alDjd welkom in De Smalle! 
  
Juf Kris0en



Carla in de bloemetjes gezet!



Juffen zijn toffer dan meesters 

Met deze 0tel gingen we vol nieuwsgierigheid 
op 15 september naar de Cultuurfabriek in 
Sijsele. Daar kwam Pedro De Bruyckere een 
lezing geven waar alle leerkrachten van de 
scholengemeenschap op aanwezig waren. 
Pedro De Bruyckere is pedagoog en docent aan 
de Arteveldehogeschool in Gent. Daarnaast is 
hij onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. 
Hij schreef ook enkele boeken waarin hij de 
meest hardnekkige mythes over onderwijs en 
opvoeding ontkracht. Enkele mythes zoals bv. 
juffen zijn toffer dan meesters deelde hij met 
ons op een interac0eve manier.  

Juf Lies Boone



De jongste kleuters gaan op stokken- en takkenzoektocht 

We trokken met de jongste kleuters erop uit rich0ng bos : ‘het Fort van Beieren’ op zoek naar allerlei 
takken en stokken. 

Het bos was de ideale plaats waar we heel wat dikke en dunne, lange en korte stokken en takken 
konden vinden. Kromme stokken of rechte, van alle soorten en maten en geen enkele gelijk. 

We zagen ook omvergevallen bomen die we natuurlijk niet konden meenemen en we probeerden ze 
met onze hand in stukken te zagen. 

We maakten muziek op een dikke tak met een andere stok en reden paardje op een lange tak. 

 Eens in klas gekomen werden de takken gebruikt om boompjes van te maken in combina0e met klei. 
Het werd een succes! 

Juffen Lies en Ann 



Op zoek in het bos…



De fietsweek! 
  
Deze week ging de fietsweek van start. Deze liep van 24 tot 28 oktober. Op een veilige manier naar school 
komen stond in die week centraal, zowel te voet, als met de fiets of met de bus. We planden die week 
enkele leuke ac0viteiten voor de kinderen:  

-       Leuke fietsoefeningen voor de kleutertjes 
-       Fietscontroles en meester op de fiets voor de onderbouw  
-       Fietscontroles en fietsbrevet voor de bovenbouw  
-       Verkeersveilige lesjes in de klas. 

  
Vanaf deze week tot de week voor de krokusvakan0e is het dragen van een fluohesje verplicht voor 
iedereen. (met de fiets, te voet, met de bus…)  Ook het dragen van een helm op de fiets is ten zeerste aan 
te raden. 
We vragen van iedereen om hierin zijn verantwoordelijkheid te dragen. Kinderen krijgen hiervoor een 
kleine s0ckerbeloning in klas. Verkeersveilig naar school. Doen jullie mee? 

Juf Sofie



Thema voertuigen in de tweede kleuterklas 

In de tweede kleuterklas leren we over de voertuigen. Het thema hebben we niet zomaar gekozen.  

We zagen een aantal keer in de week de vuilniswagen voorbij rijden, we hoorden auto’s langs de straat 

rijden en we zagen de fietsen van de juffen. Zo kwamen we op het idee om over de voertuigen te leren in 

de klas.  

In de klas hebben we de verschillende voertuigen leren kennen door verhalen te beluisteren,  

echter voertuigen te bekijken of zelf voertuigen uit te beelden. Daarna hebben we samen voertuigen 

geschilderd, garages gebouwd, steden gemaakt en een treinspoor in de kring gelegd.   

We hebben een lievelingsvoertuig uitgekozen en zelf bedacht hoe we deze kunnen uitbeelden.  

Tot slot hebben we een liedje geleerd over de voertuigen.  

Juf Eline



De leerlingen van het zesde leerjaar schreven enkele korte arDkels over de kinderfuif en 
onze opruimacDe. Hieronder zijn de woorden van onze journalisten te lezen. 

Opruimen 

We gingen met de hele klas naar Carla op 27/09/2022. 

We gingen niet zomaar. We hebben de straten van Koolkerke ook wat schoner gemaakt. Het was wel 

iets. het begon met een zakje snoep en daarna een volle zak pistolets.  

Het was wel leuk om te zien hoeveel we hadden opgeruimd. Ik vond het leuk om dat een keer te 

doen maar ik zou het niet opnieuw doen. Hopelijk gaan we mensen inspireren om hun rommel niet 

meer op straat te gooien.  

—> Geschreven door Manon Ber0aux  

Opruimen op weg naar Carla! 
  
We zijn met alle klassen elk om de beurt naar Carla geweest voor haar pensioen. 
Onderweg heeN het zesde leerjaar een opruimac0e gedaan. 
Iedereen kreeg 
handschoenen en een 
afvalknijper. 
Hier en daar waren er 
mensen met emmers 
en daar staken we al 
het afval in. 
Het was 
indrukwekkend wat we 
allemaal gevonden 
hebben.  
We hebben pistolets in 
de riool gevonden.  
Net zoals piepschuim. 
Een HUMO in 
verpakking kan je 
blijkbaar ook vinden op 
straat.  
In totaal hebben we 
6,250 kg afval geraapt.  
Heel veel dus... 
Bij Carla hebben we 
een lied (geschreven 
door meester Jeroen) 
voor haar gezongen. 
Daar kregen we goede moed door een zakje met snoep.(dankjewel Carla!)  
Met die goeie moed hebben we de terugweg overleeN en terwijl opgeruimd. 
Dat was hoe we de wereld een klein beetje hebben opgeruimd.  
En Carla een waardig pensioen hebben gegeven. 
  
—> Geschreven door Cato 



OpruimacDe de Smalle                           

De klassen van de Smalle gingen naar Carla . 

Het 6de ruimde onderweg het vuiligheid op . 

We vulden wel 4 emmers! Dat is behoorlijk veel, want de weg was maar 1 kilometer naar Carla. 

We hadden een emmer van 2,3 kilogram één van 1,2 kilogram één van 0,450 kilogram dat is dan 

6,25 kilo afval. 

  

—> Geschreven door Sam en Jarne 

OpruimacDe van het 6 de leerjaar!!!!!!!! 

  

 27 sept hebben we afval geraapt in straten van koolkerke.² 

we hadden 6 kilo afval opgeraapt toen we wandelden. 

dat is wel heel veel dat er op de straten ligt, te veel. 

door corona belandden er veel mondmaskers op de straten. 

Spullen waarvan je denkt waarom ligt dat hier. 

er ligt veel afval in de oceanen dan gaan er dieren dood. 

Het kost geen geld voor je afval in de vuilbak te gooien. 

Help je ons mee om de straten proper te houden? 

Het kost geen moeite doe het voor de natuur en de dieren  

Zonder dat jullie het weten maken jullie de natuur kapot. 

Als de natuur proper is is het leuker om in te leven. 

Als de natuur kapot is en bomen dan leven we niet meer. 

O 

—> Geschreven door Oona en Emmi(; (:    



Uitstap Blauwe Kruis 
  
We gingen met het derde leerjaar van De Smalle naar het Blauwe Kruis. Dit deden we op 4 oktober, 
want het was Werelddierendag. Een dag waar elk diertje even wat extra aandacht verdient! Met 
enkele ouders reden we tot bij het asiel, dankjewel chaffeurs! Daar stond Ingrid, een vrijwilligster op 
ons te wachten. Ze vertelde ons over de werking van het Blauwe Kruis. We luisterden vol aandacht 
en leerden heel wat bij. Dankjewel Ingrid. 
Hieronder enkele bevindingen van de kinderen uit onze klas: 

-       We hebben iemand gezien die een hond wou adopteren. Ik vond het niet zo leuk dat er 
veel blaffende honden waren. (Eleonora) 

-       We mochten binnen bij de tamme kaKen. Er was een zwart, wiKe kat die steeds naar mij 
kwam. Dat vond ik leuk. (We mochten binnen bij de tamme kaKen. Er was een zwart, wiKe 
kat die steeds naar mij kwam. Dat vond ik leuk. (Yenthe) 

-       Ik kon poezen aaien en ik heb een husky gezien. Er waren kaKen, honden, konijnen en een 
chinchilla. Ik vond het super leuk! (Felix) 

-       Ik zou graag een hond willen adopteren. Ik vond het zo tries0g dat al die dieren in een hok 
zaten. (Janne) 

-       We zagen mensen die een kat en een hond wilden adopteren. En er was een kleine kat, die 
had een oog kwijt. (Halima) 

-       De poezen vond ik schatg, de honden vond ik maar wild. We zijn dan maar gewoon 
doorgelopen. Eén hond kon goeie stunts en was heel grappig. (Wannes) 

-       Ik heb veel poezen gezien en natuurlijk ook kiKens. Ook veel blaffende honden, dat was 
niet leuk hoor. (Louis) 

Juf Sofie



Opruimactie 
 
De kinderen van De Smalle waren op 4 oktober op stap naar Carla’s huis voor afscheid te 
nemen. Toen we op stap gingen heeft het 6de zoveel mogelijk proberen vuilnis op te rapen. 
De emmer waar ze de vuilnis in hebben  gedaan zat bomvol. THE SIXT GRADE IS PEACE 
FOR NATURE. We hebben de emmers gewogen en het kwam uit dat we samen meer dan 6 
kilo vuilnis verzameld hadden.  

—> Geschreven door Mila 

KINDERFUIF 2022 

Het was een leuke avond, met veel dansjes waaronder de hamsterdans. 
_____________________________________________________________ 
Hieronder een foto van de vrienden van de smalle. :) 
  
Er was veel versiering, lekker eten en leuke muziek. 
Van 17:30 tot 19:30 waren kinderdansjes en kindermuziek, de kinderen 
vonden het geweldig. Rond 00:00 was de kinderfuif ongeveer gedaan. :) <3 
Het volk kon niet alleen binnen maar ook buiten spelen, op het plein of het  
speeltuintje achter de turnzaal. Rond 22:00 moesten de deuren wat meer dicht zodat de buurt geen 
klachten zou geven van de luide muziek. 
  
—> Geschreven door Manon Cattoor en Niki Verbruggen 
 Goodbye en tot de volgende keer <3 



De kindereren mochten twee gratis drankjes ze hadden daarvoor een bandje aan. De 
volwassen moesten betalen voor een drankkaart. Voor het eten waren er frietjes met 
frikandellen.Er was als saus ketchup en mayonaise. Om te drinken was er cola,cola 
zero, fanta, bier, wijn, appelsap,water en spuitwater.   
Voor de kinderen was er kindermuziek en ze konden meevolgen met de leerkrachten van 

De Smalle, juf Lies en meester Jeroen. Na de kindermuziek waren er twee dj’s. Je mocht 

liedjes aanvragen. Je mocht mee op het podium dansen en je kon tot middernacht blijven 

en en er was disco : ) 

  

Einde 

—> Geschreven door Lore en Hanne : ) 

KINDERFUIF                                                                                     

De Smalle had een leuke actie voorzien in het Reigersnest. 
Ze hadden een kinderfuif en een oudercafé georganiseerd.             
Zondag de 17de september om 5 uur. Er was een echte DJ.  Ze hadden goeie muziek en 
remixen. Er was een leuke dansvloer en je mocht op het podium dansen.                          
Je kon lekkere dingen hapjes bestellen . En lekkere drankjes. Iedereen keek er naar uit het 
was leuk. 
 
Van YARNE en WOUT 



Er werd duchtig gedanst….





Wij schrijven geschiedenis in het vijfde. 

In het vijfde leren we over de geschiedenis: gebeurtenissen, data, periodes, beroemdheden, … 

Ik weet nog dat mijn juf (dat is al even geleden) een hele pak blaadjes voorzag met info en ze vertelde en wij 
luisterden. Gelukkig voor mij was ik geïnteresseerd. Ach, en dan moesten we nog uit zonneland prentjes 
knippen om onze blaadjes op te vrolijken. Dat was het. Maar intussen weten we maar al te goed dat luisteren 
alleen niet genoeg is.  

In onze klas begon het met middelen om je te verplaatsen. Wanneer waren die uitgevonden? Iedereen ging op 
zoek naar een passende datum. Zo slaagden we er in om alle middelen die we maar konden bedenken op een 
lange rij te plaatsen: het begin van de 0jdlijn. 

Daarna gingen we aan de slag met een bord vol woordjes die met de geschiedenis te maken hebben. De 
Guldensporenslag, mammoet, Julius Ceasar, Vikingen, TikTok, ridders,… De vraag was simpel: waar horen ze 
thuis in de 0jd?  

 

Dit bracht ons op het groepswerk. Elke groep kreeg een periode. Daarrond bouwden ze een mindmap. Alle 
ideeën waren goed. De chromebooks werden uit de kast gehaald en we gingen aan de slag. Opzoeken: hoe doe 
je dat? Waar vind je toch die info? Foto’s, kaartjes, prenten, iets grappigs… 

 



Al deze info werd in groepjes verwerkt tot een heuse presenta0e. We leerden een presenta0e opstarten, 
dia’s invoegen of veranderen van volgorde, leKertypes en grooKe, foto’s invoegen, zelfs filmpjes invoegen, 
sleutelwoorden gebruiken, … Je zou er  versteld van staan wat onze leerlingen allemaal hebben gemaakt. 
Samenwerking heeN hier een andere demen0e gekregen.  

 

En dan… de spreekbeurt! Elke groep stelt zijn periode voor aan de hand van de presenta0e. Vertellen, 
praten, samen uitleggen. Het is best wel spannend om dat te doen. 

 

In dit thema zit zoveel meer dan geschiedenis. Opzoeken, ict, samenwerking, sleutelwoorden, keuzes 
maken, overleggen, spreken, wero, en van 0jd tot 0jd een grapje of iets geks ertussen, waarom niet. Ik ben 
echt wel supertrots op wat de leerlingen gedaan hebben! 

 

Juf Lieve 



Onze tweede combi: boscombi op uitstap naar Bulskampveld.  

Op achten oktober gingen we voor de tweede keer op combiuitstap. Deze keer gingen we op boscombi. 
Het was prach0g herfstweer en de kleuren van “herfst” kwamen ons tegemoet.  

Laarzen aan, rugzak, fluohesje, de bus op. We reden rich0ng “Bulskampveld’. 

Eénmaal we toekwamen in het bos zochten we naast de kruidentuin een plaatsje en aten we ons fruit op 
want er stond een verhalend speur- en opdrachtenparcours rond paddenstoelen op de programma. 

Een mevrouw die zichzelf kroonde tot  de ‘paddenstoelmevrouw’ loosde ons door het bos, het 
opdrachtenparcours starKe met het kinderdeuntje: 

‘Op een grote paddenstoel, rood met wiKe s0ppen, zat kabouter Pinnemuts...’ 

Opeens haalde de paddenstoelmevrouw een prach0g vertelboek uit, deze was de rode draad op ons 
paddenstoelenparcours.  

De rijm in het prach0ge vertelboek stond centraal. Detailkaartjes zorgden ervoor dat we de juiste 
opdracht mochten uitvoeren bij de juiste paddenstoelen die we tegenkwamen in het bos.  

En natuurlijk mochten wij samen alle paddenstoelen verkennen en opzoeken aan de hand van megaleuke 
opdrachten. Beleven, experimenteren met spiegels en de onderkant van een paddenstoelhoed bekijken, 
paddenstoelkaartjes met gaatjes, puzzelen, verkennen van kleuren/ geuren. 

Na dit prach0ge paddenstoelparcours hadden onze kinderen een reuzenhonger. Na het eten gingen we 
opnieuw het bos in voor een herfstschaKenwandeling en beweegparcours die ging over stammen , 
sloten, enz…Wat een belevenis. Helemaal  op het eind van ons bosbezoek gingen onze kinderen nog even 
ravoKen op het speelplein.  

Een toppie top dag. Geniet mee van de foto’s.  

Alle kinderen van het derde kleuter en eerste leerjaar en hun juffen.  





Op ontdekking in het bos!



Apotheker
Angelique Mattheeuws

Brugse Steenweg 200  
8000 Brugge - Koolkerke

Tel. 050 33 01 39

Openingsuren

09u00 tot 12u30
14u00 tot 18u30

zaterdagnamiddag gesloten

Een wereld vol fruit 
  
Voor het thema ‘een wereld vol fruit’ ging het tweede leerjaar op 27 september naar de 
kinderboerderij ‘de zeven torentjes. Het was een dag vol ontdekken, onderzoeken en uitproberen. 
Door weer en wind gingen we op bezoek bij alle dieren, we hebben zelf mogen helpen met 
voederen. De gidsen van de kinderboerderij stonden paraat om ons veel boeiende verhalen te 
vertellen en antwoorden te geven op de vragen van onze nieuwsgierige leerlingen. We zagen ook 
hoe de bijen zorgden voor bestuiving en welk stukje van de bloesem het kroontje van de appel 
wordt. Na zelf de appels te mogen rapen en te plukken gingen we zelf aan de slag om een heerlijke 
appelconfituur te maken. Na het schillen, snijden en roeren in de pot kregen we allemaal een 
lekker potje mee naar huis. Het was een zeer leerzame dag vol plezier! 

Meester Victor en juf Heidi 
 



Taalscreening  

 

Wij nemen in de derde kleuterklas de verplichte taalscreening af. De juf van de klas neemt deze test af.  

Bij deze wat informa0e over deze taalscreening.  

Deze verplichte taalscreening kreeg niet zomaar de naam KOALA: 

 • KOALA staat voor ‘KleuterOnderwijs’ en ‘Luistervaardigheid’.  

• Het logo van KOALA geeN aan dat de ontwikkelaars niet alleen de taalvaardigheid van de kleuters in beeld 
brengen, maar daarbij ook de volwassen(en) die met het kind op weg zijn, willen laten s0lstaan bij de 
manier waarop ze het kind vooruithelpen in zijn ontwikkeling.  

Drie interessante weetjes over Koala 

 • KOALA bestaat uit 7 ‘taken’ met daarbinnen verschillende opdrachten: in KOALA krijgen kleuters geen 
losse opdrachten voorgeschoteld zonder link naar de echte leefwereld van de kleuters.  

Integendeel, er wordt bij elke taak een context opgeroepen die kleuters ook op school kunnen meemaken 
(bv. turnen met een hoepel, een lokaal opruimen of een geschikt prentenboek kiezen).  

Binnen een dergelijke ‘context’ krijgen de kleuters een aantal opdrachten. Die opdrachten bevaKen allemaal 
taal die spontaan voortvloeit uit die context (bv. een papiertje in de vuilbak gooien bij ‘opruimen’). Door het 
juist uitvoeren van de opdrachten toont de kleuter dat hij/zij de talige boodschap goed heeN begrepen. 
KOALA sluit daarmee aan bij de natuurlijke manier waarop kleuters taal verwerven op school.  

• In KOALA vind je drie soorten opdrachten:  

·       doe-opdracht: de kleuter voert een handeling uit op basis van een mondelinge boodschap. * 
·       zoek-opdracht: de kleuter zoekt iets of iemand op een prent op basis van een mondelinge 

boodschap.  
·       kies-opdracht : de kleuter kiest uit vier plaatjes het juiste antwoord op basis van een mondelinge 

boodschap. 
  

 • KOALA brengt vier onderdelen van luistervaardigheid Nederlands in kaart. Om te komen tot deze 
vierdeling baseerden de onderzoekers zich op de ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen van de 
verschillende onderwijsverstrekkers, en op het Referen0ekader vroege tweedetaalverwerving (Nederlandse 
Taalunie, 2001).  

Juf Anne, derde kleuterklas 



Naar het stadhuis 
  
Half oktober gingen we met het vierde leerjaar op bezoek in het stadhuis van Brugge. Een mooie 
uitstap in ons werothema 'België'. We leerden in dit thema over onze eigen stad, onze provincie en 
ons land. Ook al is België een klein land, het is toch vrij complex qua structuur.  
  
Jasper Pillen, Brugse schepen, nam ons mee doorheen het prach0ge gebouw en liet ons ook enkele 
plaatsen zien waar anders alleen maar de schepenen of burgemeester mogen komen. Er werden 
veel vragen gesteld en we speelden zelfs een echt huwelijk na in de go0sche zaal. We namen ook 
een kijkje in het bureau van Jasper.  
  
Na dit fijne bezoek fietsten we in groep terug naar school. Uiteraard met ons fluohesje aan ;-) 

Meneer Anthony 



Bootcombi 

Joepie! Onze bootcombi was daar eindelijk.  Samen met het derde kleuter, trok het eerste leerjaar op 
dinsdag 4 oktober naar Damme.  Na het maken van enkele afspraken, zocht elke leerling uit het eerste 
leerjaar een buddy uit de derde kleuterklas. Voor die buddy gingen ze een hele dag zorgen. Dit vonden ze 
al van bij het begin heel fijn! 

We begonnen met een wandeling door Damme met de nodige stops en aandacht voor de 
bezienswaardigheden. We keken naar de schilderijen, zagen grote ooievaarsnesten, … 

Aangekomen in  de raaptuin, deden we een coöpera0eve ac0viteit namelijk: binnenkring, buitenkring.  De 
kinderen kregen elk 1 minuut de 0jd om over een opgegeven onderwerp te praten. Dit varieerde van 
lievelingsdier, naar familie enz… Na elk onderwerp schoven de kinderen één of twee plaatsen op.  

Daarna stelde elke juf een boek voor. De kinderen mochten kiezen naar welk verhaal ze graag zouden 
luisteren.  Zo was er voor elk wat wils. 

Na het luisteren, hadden we een reuzehonger gekregen. Onze boterhammen smaakten enorm! Toch 
begonnen de kriebels in de buik te komen, want we gingen bijna naar de boot.  Na wat speel- en raappret, 
was het zover! We stapten heel goed naar de boot en gingen vol zenuwen aan dek. Maar die zenuwen 
waren helemaal niet nodig. Zonder dat we het beseNen, waren we al vertrokken. Wat was het leuk!  Er 
was heel wat te zien onderweg.  

Halverwege onze booKocht, kwam juf Annelies ons met de fiets tegemoet. We waren heel blij dat ze er zo 
toch even bij kon zijn. Toen ze afscheid nam en weg reed, reed ze zelfs sneller dan de boot! Wat waren we 
onder de indruk. 

Eenmaal van de boot gingen we rus0g terug te voet naar school. Onderweg kwamen we heel wat mensen 
tegen die we kenden. Maar onze benen waren toch wel moe en we waren heel blij dat we op school 
toekwamen. Moe maar voldaan aten we nog een koek en speelden we nog even in de zandtuin. Van een 
geslaagde dag gesproken! 

Juf Lien 



Stappen, varen, genieten!







ONZE JARIGEN 

september

Zij waren jarig op...... 

03/09 Meneer Jeroen  33 jaar 

03/09 Gerald Lama 10 jaar 

03/09 Anna-Maria Naydenova 6 jaar 
06/09 Emmi Dumalin 11 jaar 
10/09  Marie-Lou Pot 8 jaar 

11/09 Norah Vercruysse 3 jaar 
12/09 Omar Zakhel 5 jaar 
13/09 Jack Van de Cappelle 8 jaar 

13/09 Lilou Van De Velde 4 jaar 
15/09 Cas Van Ingh 7 jaar 

16/09 Fien Devinck 8 jaar 
17/09 Emery Mus Vercauteren 7 jaar 
20/09 Wannes Princen 8 jaar 
20/09 juf Steffi 28 jaar 
22/09 Oona De Cuyper 11 jaar 

22/09 Monalie VanhouKe 4 jaar 
22/09 Eline Vinck 8 jaar 
22/09 Milan Hillen 7 jaar 

22/09 Monalie VanhouKe 4 jaar 

24/09  Anne-Marie DesuKer 4 jaar 

26/09 Cas Bussens 4 jaar 
28/09 Juf An de Bruyne 52 jaar 
30/09 Sander Hillen 11 jaar

02/10 Yarne Deschoolmeester 11 jaar 
04/10 Flynn Bouve 11 jaar 

04/10 Lucas Vanhaecke 3 jaar 
09/10 juf Inge Deschamps 51 jaar 
10/10 Luna Dombret 9 jaar 
10/10 Ella Oppalfens 11 jaar 

11/10 Vic Vanonverberghe De Cock 4 jaar 
12/10 Elise Schillewaert 12 jaar 
15/10 Alexander Schillewaert 10 jaar 
15/10 juf Annelies VercouKer 42 jaar 
21/10 Adina Azzouz 8 jaar 
22/10 Lae00a Van Der Beken-Pasteel 7 jaar 
23/10 Fleur Feys 8 jaar 
25/10 Bram Verbruggen         9 jaar 
25/10 Chris0ne Van Holm 59 jaar 

27/10 Armaan Noori 3 jaar 

28/10 Charles Keereman 6 jaar 

28/10 Romy Vanoverberghe De Cock 6 jaar 

29/10 Vesper Van Poucke 3 jaar

oktober



Zij zijn jarig op...... 

04/11 Vic Miny 5 jaar 

07/11 Céleste Boone 10 jaar 
07/11 Robbe Van Buylaere 6 jaar 
09/11 Jonah Vannoote 11 jaar 

10/11 Alicia Van de Velde 6 jaar 
10/11 Louwis Van Geerteruyen 8 jaar 

12/11 Lou Bernaert 5 jaar 
12/11 Lewis Kaca Knockaert 7 jaar 

13/11 Nina De Grande 6 jaar 
16/11 Daylano Van Bossuyt 8 jaar 

16/11 Lauren Dhaese 6 jaar 
 Luis Dhaese 8 jaar 
19/11 Lily-Rose Schorreel 7 jaar 
 Gillian Vanwildemeersch 11 jaar 
20/11 Jitse Gray 7 jaar 
20/11 Renée Monteville 7 jaar 

20/11 Juf Lien Vanryckeghem 31 jaar 

21/11 Elizabeth VandepuKe 6 jaar 
22/11 David Caes 8 jaar 
22/11 Alexander De Baets 10 jaar 
22/11 Aminah Zakhel 7 jaar 
23/11         Aurora Dejonghe 4 jaar 

24/11 Anaïs Montens 6 jaar 

26/11 Cato Vangaever 10 jaar 

november

december

05/12 Ell Reybrouck 10 jaar 
06/12 Douwe Vannoote 9 jaar 
06/12 Sverre Gryp 10 jaar 
06/12 Jana Roelants 7 jaar 

08/12 Skye Claes 5 jaar 

08/12 Stenn Van Nieuwenhuyse 3 jaar 

13/12 Aliyah Ben Tekaya 8 jaar 

13/12 juf Anne Timmerman 51 jaar 
14/12 Naud Van Ingh 10 jaar 
21/12 Estelle Cornet 9 jaar 
21/12 Noémie Floré 7 jaar 

21/12 Eliana Van Bossuyt 11 jaar 
23/12 Eloïse Caestecker 9 jaar 

24/12 Willy ProN 6jaar 
26/12 Oona Casteleyn 9jaar 

26/12 Novi de Cloedt 5 jaar 

26/12 LoKe Vanryckeghem 3 jaar 

29/12 Nora Verhoest 7 jaar 
31/12 Juf Veerle Anthierens 47 jaar 

31/12 Titus Declerck 5 jaar

ONZE JARIGEN 



De agenda december 
6   Sint op school 
21  Oudercontact 

24 dec tot 
8 jan   kerstvakan0e 

november 
29 okt tot  
6 nov  herfstvakan0e 

11  wapens0lstand (vrij voor de ll.) 
22   3de leerjaar toneel 
29  3de kleuter naar de    
  kinderboerderij

Familienieuws  ¥ µ

Oprechte deelneming 

Op 10 oktober 2022 overleed mevrouw Rosa Gruwier, geboren op 26 oktober 1930 en 
weduwe van de heer Eugène Vandromme. 

Zij was de oma van An-Céline en Alexander De Baets uit het vijfde leerjaar A en het zesde 
leerjaar A. 

****** 

Op 21 september 2022 overleed de heer Marnix Torck, geboren op 8 oktober 1951 en 
echtgenoot van Rita Van Limbergen. Hij was de grootvader van Aster Dobbelaere uit het 

vijfde leerjaar A. 

Vanwege het Smalleteam onze oprechte deelneming 

 



De volgende Smak 
mogen jullie 

verwachten net voor 
de kerstvakantie.
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1 Toelichting 

1.1 Wat onderzoekt de onderwijsinspectie tijdens een doorlichting? 

Elke doorlichting biedt een antwoord op twee onderzoeksvragen: 

1. In welke mate ontwikkelt de school haar kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de 

kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk? 

2. In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de 

kwaliteitsverwachtingen uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK) en respecteert ze de 

regelgeving? 

 

De onderwijsinspectie beantwoordt deze twee vragen aan de hand van drie onderzoeken: 

1. een onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling 

2. een onderzoek van de onderwijsleerpraktijk 

3. een onderzoek van het beleid op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. 

1.2 Hoe voert de onderwijsinspectie haar onderzoeken uit? 

De onderwijsinspectie gaat na of de school tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK. Om 

de onderzoeksgegevens te verzamelen, gebruikt ze verschillende onderzoeksmethoden en raadpleegt ze 

uiteenlopende bronnen (kwantitatieve en kwalitatieve data, documenten, observaties, gesprekken en 

gevalstudies). De onderwijsinspectie betrekt ook relevante stakeholders bij de onderzoeken. 

1.3 Hoe beoordeelt de onderwijsinspectie? 

De onderwijsinspectie situeert de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteit van de school aan de hand van 

ontwikkelingsschalen. Zo wil ze de school stimuleren om de kwaliteit te (blijven) ontwikkelen. De 

ontwikkelingsschalen zijn gebaseerd op het OK en bestaan telkens uit vier niveaus. 

 

 
Beneden de verwachting 
Er zijn meerdere essentiële punten ter verbetering. 

 

Benadert de verwachting 
Er zijn, naast sterke punten, ook nog meerdere punten ter verbetering. Daardoor komt 
het geheel nog niet tegemoet aan de verwachting. 

 

Volgens de verwachting 
Er zijn veel sterke punten en hoogstens kleine punten ter verbetering. Het geheel komt 
tegemoet aan de verwachting. 

 

Overstijgt de verwachting 
Er zijn veel sterke punten, met inbegrip van significante voorbeelden van goede praktijk. 

 

Het ontwikkelingsniveau volgens de verwachting bevat de kwaliteitsverwachtingen uit het OK. Dit niveau 

betekent dus voluit volgens de verwachting uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit. 
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Het ontwikkelingsniveau overstijgt de verwachting bevat dezelfde kwaliteitsverwachtingen als volgens de 

verwachting, maar voor dat niveau verwacht de onderwijsinspectie ook een voorbeeld van goede praktijk. 

De criteria voor een voorbeeld van goede praktijk zijn: 

 De praktijk overstijgt het gangbare. 

 De praktijk heeft bij kleuters / leerlingen een positieve impact op de resultaten en effecten. 

 De praktijk is ingebed in de werking van de school of de werking van een deelteam. 

 De praktijk is onderbouwd vanuit evaluaties of specifieke noden van de school of is gebaseerd op 

vernieuwde inzichten op het vlak van onderwijskwaliteit. 

 De praktijk kan andere scholen inspireren. 

1.4 Welke adviezen formuleert de onderwijsinspectie? 

De onderwijsinspectie formuleert een advies aan de Vlaamse Regering over de verdere erkenning van de 

school. Bij de adviesbepaling heeft de onderwijsinspectie rekening gehouden met niet-beïnvloedbare 

contextfactoren te wijten aan de coronapandemie.  

 

Er zijn twee adviezen mogelijk.  

 Als de school in voldoende mate tegemoetkomt aan de erkenningsvoorwaarden, formuleert de 

onderwijsinspectie een gunstig advies. Dit advies heeft twee varianten: 

 een gunstig advies zonder meer 

 een gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten. 

 Als de school niet in voldoende mate tegemoetkomt aan de erkenningsvoorwaarden, formuleert de 

onderwijsinspectie een ongunstig advies. Dit advies heeft twee varianten:  

 Een ongunstig advies met mogelijkheid om te verzoeken dat de procedure tot intrekking van de 

erkenning niet opgestart wordt op voorwaarde dat het bestuur van de school zich bij het werken aan 

de tekorten extern laat begeleiden. Indien het bestuur van de school gebruikmaakt van het recht om 

te verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt en zich extern 

laat begeleiden, volgt er een nieuwe doorlichting. Die nieuwe doorlichting vindt plaats binnen een 

termijn die de onderwijsinspectie bepaalt op basis van de ernst en de aard van de tekorten en die 

minimum 90 dagen bedraagt, behalve als de tekorten betrekking hebben op de bewoonbaarheid, 

veiligheid en hygiëne. 

 Een ongunstig advies zonder mogelijkheid om te verzoeken de procedure tot intrekking van de 

erkenning niet op te starten. Het bestuur van de school kan een beroep indienen tegen die 

onmogelijkheid. Binnen de 60 kalenderdagen na het indienen van het beroep, onderzoekt een nieuw 

en paritair samengesteld doorlichtingsteam de argumenten die het bestuur van de school aangeeft 

om te rechtvaardigen dat er wel een mogelijkheid moet zijn om te verzoeken de procedure tot 

intrekking van de erkenning niet op te starten. 

1.5 Hoe gaat het verder na de doorlichting?  

De school ontvangt het doorlichtingsverslag enkele dagen na het einde van de doorlichting. Feitelijke 

onjuistheden kunnen op dat moment nog worden rechtgezet. Het advies en de inschalingen worden echter 

niet meer gewijzigd. 

 

Uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het doorlichtingsverslag kan het beleid of het 

bestuur van de school een bijkomende verduidelijking van het doorlichtingsverslag aanvragen bij de 

inspecteur-generaal. Die aanvraag gebeurt zoals aangegeven op de website van de onderwijsinspectie. De 

onderwijsinspectie plant de bespreking zo spoedig mogelijk en het beleid of het bestuur van de school 

bepaalt zijn vertegenwoordiging. 
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Voor meer informatie: raadpleeg www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be. 

http://www.onderwijsinspectie.be/
http://www.doorlichtingsverslagen.be/
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2 Administratieve situering 

De school organiseert onderwijs in volgende vestigingsplaats(en): 

 Smallestraat 2  - 8000 BRUGGE. 
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3 In welke mate ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit? 

 
 

 

Visie en strategisch beleid 
 

De school weet wat ze met haar onderwijs wil bereiken, hoe ze de 

schoolwerking wil vormgeven en hoe ze de ontwikkeling van de 

leerlingen wil stimuleren. Die visie is afgestemd op de input en de 

context van de school en op de regelgeving. De kerngedachte uit de 

schoolvisie is dat het kind centraal staat in een zorgzame en gastvrije 

school. Er is een sterk verbindende samenwerking met de ouders en 

tussen de teamleden, aandacht voor de leefwereld en sterktes van de 

leerlingen en de leraren in een positief en krachtig leer- een leefklimaat. 

Dit alles vindt breed en zichtbaar ingang in de schoolwerking, in de 

onderwijsleerpraktijk en in de begeleiding. De school stimuleert de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid om de visie te realiseren. Ze stuurt 

haar visie bij waar nodig. Het is hierbij een groeikans om de doelen, de 

beoogde effecten en de daarbij horende gefaseerde uitrol duidelijker in 

beeld te brengen. 
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Organisatiebeleid 
 

De school ontwikkelt en voert een beleid, waarbij participatie, dialoog en 

efficiëntie belangrijk zijn. Samen school maken is het DNA van de school 

en krijgt invulling door de wisselwerking tussen het gedreven 

beleidsteam en het zorgteam bestaande uit dezelfde teamleden, de 

inhoudelijke werkgroepen, de co-teaching, het betrekken van het 

technisch- , ondersteunend- en zorgpersoneel, ouders en leerlingen en 

de structurele geplande overlegmomenten tussen de teamleden. De 

school staat open voor externe vragen en verwachtingen en speelt daar 

geregeld op in. Ze stimuleert vernieuwing, reflectie en expertisedeling 

tussen de teamleden. Ze werkt samen met anderen om de 

onderwijsleerpraktijk, de begeleiding en de schoolwerking te versterken. 

Ze communiceert frequent, laagdrempelig, transparant en doelgericht 

over haar werking met interne en externe belanghebbenden. De manier 

waarop de school het organisatiebeleid vormgeeft, is een voorbeeld van 

goede praktijk. 

  
 

Onderwijskundig beleid 
 

De school geeft de onderwijsleerpraktijk, de begeleiding en de 

professionalisering vorm aan de hand van doelgerichte maatregelen en 

afspraken op schoolniveau, deelteamniveau en individueel niveau. Een 

illustratie hiervan is de doelgerichte opbouw van het traject wiskunde. Zo 

bestaan er in beide afdelingen afspraken over de verticale samenhang en 

graduele opbouw van de daglijn, het gebruik van kalenders en het 

hanteren van de wiskundetaal. De school ziet een verticale samenhang 

en graduele opbouw voor executieve functies als een groeikans. De 

school ondersteunt de teamleden. Ze zet in op de talenten van de 

leerkrachten door middel van diverse vormen van co-teaching, het 

gebruik van coöperatieve werkvormen en het knapproject. 

  
 

Cyclische evaluatie van de 

kwaliteit 

 

De school groeit sterk in de evaluatie van relevante aspecten van de 

schoolwerking op een systematische en cyclische manier. Ze heeft daarbij 

nadrukkelijk aandacht voor de evaluatie van de onderwijsleerpraktijk, de 

begeleiding, de leereffecten en het leerlingenwelbevinden. Zo brengt de 

school de tendensen, die zichtbaar zijn in de resultaten van genormeerde 

en gevalideerde testen, op schoolniveau in kaart. De teamleden 

bespreken deze gegevens in functie van pedagogisch-didactische 

bijsturingen. 

  
 

Betrouwbare evaluatie van 

de kwaliteit 

 

De school evalueert haar kwaliteit doelgericht op basis van diverse 

kwalitatieve en kwantitatieve bronnen. Ze evolueert in het breed 

verzamelen en structureel verwerken van de informatie uit de evaluaties. 

Ze betrekt bij haar evaluaties relevante partners, waaronder leraren, 

ouders, leerlingen, het technisch-, ondersteunend- en zorgpersoneel en 

externen. Ze besteedt bij haar evaluaties nadrukkelijk aandacht aan de 

resultaten en effecten bij de leerlingen. De evaluaties zijn betrouwbaar. 
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Borgen en bijsturen 
 

De school heeft zicht op haar sterke punten en werkpunten, met 

bijzondere aandacht voor de onderwijsleerpraktijk, de begeleiding, de 

leereffecten en het leerlingenwelbevinden. Ze bewaart en verspreidt 

structureel wat kwaliteitsvol is. Ze ontwikkelt systematisch doelgerichte 

verbeteracties voor haar werkpunten. Een prioriteitenplanning op korte-, 

middellange- en lange termijn voorzien van doelstellingen en hieraan 

gekoppelde vooropgestelde effecten kan een houvast bieden voor de 

verdere duurzame schoolontwikkeling. De borging van de actueel 

kwaliteitsvolle vernieuwingen staat hierin centraal. 
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4 In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs? 

4.1 De onderwijsleerpraktijk in het kleuteronderwijs 

 
 

 

Afstemming op het 

gevalideerd doelenkader 

 

De leraren bieden de doelen van het gevalideerd doelenkader 

evenwichtig en nagenoeg volledig aan om een brede en harmonische 

vorming te realiseren. Ze zorgen voor samenhang tussen de aangeboden 

doelen. Een schooleigen planningstool ondersteunt de leraren hierbij. 

Het kleuterteam concretiseert het gebruik van en de afspraken voor de 

planningstool voortdurend. 

  
 

Beeldvorming en 

begeleiding 

 

Op basis van huisbezoeken, observatie- en evaluatiegegevens, de 

groeifiches én vele interacties tussen collega’s, kleuters en ouders 

vormen de leraren zich een actueel beeld over de leer- en 

ontwikkelingsvorderingen, de sterktes en de behoeften en de 

thuiscontext van de kleuters. Met het oog op de realisatie van het 

gemeenschappelijk curriculum baseren de leraren op die beeldvorming 

haalbare en uitdagende doelen en een begeleiding binnen de brede 

basiszorg en de verhoogde zorg. De doorgedreven werking rond sociaal 

emotioneel leren (SEL) is onderdeel van de motor van de kwaliteitsvolle 

beeldvorming en begeleiding. De leraren volgen de effecten van de 

begeleiding op en sturen bij waar nodig. De manier waarop de leraren de 

begeleiding in de brede basiszorg en de verhoogde zorg afstemmen op 

de beeldvorming, is een voorbeeld van goede praktijk. 
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Leef- en leerklimaat 
 

De leraren creëren een positief en stimulerend leef- en leerklimaat 

waarin alle kleuters zich goed voelen. Ze gaan positief om met de 

diversiteit van de groep kleuters en werken vanuit een perspectief van 

groei. Ze zorgen voor warme transitiemomenten tussen het gezin, de 

opvang en de school. De leraren hebben oog voor de overgang naar het 

eerste leerjaar door middel van de maandelijkse combiklas. Ze investeren 

sterk in ouderbetrokkenheid. Er liggen kansen open om tussen de 

activiteiten door de balans tussen rust en inspanning bij de kleuters 

voldoende in evenwicht te brengen. 

  
 

Leer- en 

ontwikkelingsgerichte 

aanpak 

 

De leraren ondersteunen het leren en ontwikkelen. De aanpak is 

geleidelijk, activerend, betekenisvol en taalontwikkelend. Ze benutten 

vaak de kans om in overleg met de kleuters de keuze van de 

belangstellingscentra of de invulling ervan te bepalen. De leraren 

besteden aandacht aan de samenhang van het aanbod. Ze stimuleren 

leren, experimenteren en exploreren door actief mee te spelen en de 

activiteit te verrijken. De leraren kunnen bepaalde materialen en 

speelleerhoeken optimaliseren om rijke leerervaringen, taalstimulatie en 

kleuteractiviteit te bevorderen. De aandacht voor metacognitieve 

vaardigheden, vrij experimenteren met materialen en technieken en het 

zelfsturend probleemoplossend handelen is leraar afhankelijk. De leraren 

maximaliseren de tijd om te leren en ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan 

is de organisatie van de start van de dag. 

  
 

Effectieve feedback 
 

De leraren geven geregeld effectieve feedback met het oog op de 

vooruitgang van de kleuters in het leer- en ontwikkelingsproces. Daarbij 

vertrekken ze vanuit de doelen en de leerervaringen van de kleuters. De 

feedback is zowel op het product als op het proces en de zelfregulatie 

gericht. Een groeikans bestaat erin om de kleuters nog meer doelgericht 

te laten stilstaan bij hun eigen leerproces en om hen volgende stappen 

en alternatieve oplossingswegen te laten bedenken. De feedback van de 

leraren is veelal duidelijk, constructief, gedoseerd en motiverend en vindt 

plaats in een klimaat van veiligheid en vertrouwen. 

  
 

Materiële leef- en 

leeromgeving 

 

De leraren beschikken over de ontwikkelingsmaterialen en de 

infrastructuur om de doelen van het gevalideerd doelenkader na te 

streven. De ontwikkelingsmaterialen en de infrastructuur zijn actueel, 

veilig en aangepast aan de leer- en ontwikkelingsbehoeften van alle 

kleuters. De leraren kunnen de betrokkenheid van de kleuters en de 

incidentele leerkansen in sommige hoeken nog versterken door meer te 

kiezen voor levensechte materialen. De speelplaatswerking lokt 

betrokken spel uit. De leraren laten kansen liggen om de beschikbare 

uitrusting en de ruimte van het sprookjeshuisje efficiënter in te zetten. 

Het fysiek comfort ondersteunt de ontwikkeling bij kleuters en het 

onderwijzen. 
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Kleuter- of 

leerlingenevaluatie 

 

De observatie en evaluatie zijn representatief voor het gevalideerd 

doelenkader en voor het aanbod. De observatie en evaluatie zijn op de 

groei en de vooruitgang van de kleuters gericht. Ze zijn geïntegreerd in 

het onderwijsleerproces, transparant, betrouwbaar, fair en breed. De 

betrokkenheid vergroten van de kleuters bij het evaluatieproces is een 

groeikans De leraren hanteren gelijkgerichte afspraken en staakzinnen 

voor de observatie en evaluatie van het gevalideerd doelenkader en 

hanteren een eigen registratiesysteem. 

  
 

Leereffecten 
 

De ontwikkelingsvorderingen tonen aan dat de leraren minstens de 

doelen van het gevalideerd doelenkader bij de kleuters nastreven. 
 

4.2 Lichamelijke opvoeding in de lagere afdeling 

 
 

 

Afstemming op het 

gevalideerd doelenkader 

 

Beide leraren lichamelijke opvoeding bieden de doelen van het 

gevalideerd doelenkader evenwichtig en nagenoeg volledig aan om een 

brede en harmonische vorming te realiseren. Ze hanteren hiervoor een 

schoolspecifieke jaarplanning gekoppeld aan de verschillende domeinen 

en bewegingsthema's. Samen zorgen ze voor samenhang tussen de 

aangeboden doelen gekoppeld aan het gezondheidsbeleid. 



 

Brede doorlichting schooljaar 2022-2023: instelling 110429 

bao - Vrije Basisschool SLHD De Smalle te BRUGGE 13/23 

 

Beeldvorming en 

begeleiding 

 

Vanuit diverse observaties vormen de leraren zich een actueel beeld over 

de leer- en ontwikkelingsvorderingen, de sterktes en de behoeften van 

de leerlingen. Met het oog op de realisatie van het gemeenschappelijk 

curriculum baseren de leraren op die beeldvorming haalbare en 

uitdagende doelen en een begeleiding binnen de brede basiszorg en de 

verhoogde zorg. De leraren volgen de effecten van de begeleiding op, 

verbinden deze aan de totale ontwikkeling van de leerlingen binnen het 

leerlingvolgsysteem en sturen bij waar nodig. 

  
 

Leef- en leerklimaat 
 

De leraren creëren een positief en stimulerend leef- en leerklimaat 

waarin alle leerlingen zich goed voelen. Ze gaan positief om met de 

diversiteit van de leerlingengroep. De lesstijl van de leraren zorgt voor 

stimulans en motivatie bij de kleuters en de leerlingen. Binnen de actieve 

bewegingsactiviteiten zetten de leraren de leerlingen aan tot positieve 

communicatie en samenwerking. De verbinding met het schoolspecifieke 

SEL(Sociaal Emotioneel Leren)-project is hierbij opmerkelijk aanwezig. 

  
 

Leer- en 

ontwikkelingsgerichte 

aanpak 

 

Vanuit een gerichte en kwaliteitsvolle lesopbouw ondersteunen de 

leraren het leren en de motorisch ontwikkeling. De aanpak is geleidelijk, 

activerend, waar mogelijk betekenisvol en taalontwikkelend. De leraren 

besteden via tussentijdse interacties en reflecties aandacht aan 

metacognitieve vaardigheden. Ondanks de wandelafstand tot de turnzaal 

maximaliseren ze in samenwerking met de teamleden de tijd om te leren 

en bewegen. 

  
 

Effectieve feedback 
 

De leraren geven doorheen de (inter)actieve bewegingsactiviteiten 

voortdurend feedback met het oog op de vooruitgang van de leerlingen 

in het leer- en ontwikkelingsproces. Daarbij vertrekken ze vanuit de 

doelen en veelal de leerervaringen van de leerlingen. De feedback is 

zowel op het product als op het proces en soms op de zelfregulatie 

gericht. De feedback is duidelijk, constructief, gedoseerd en motiverend 

en vindt plaats in een klimaat van veiligheid en vertrouwen. De 

bewustwording van de effectieve kracht van feedback kan het leer- en 

ontwikkelingsproces van de leerlingen nog sterker beïnvloeden. 

  
 

Materiële leef- en 

leeromgeving 

 

De leraren beschikken zowel binnen als buiten de schoolmuren over de 

leermiddelen en de infrastructuur om de doelen van het gevalideerd 

doelenkader te bereiken. De leermiddelen en de infrastructuur zijn 

actueel, veilig en aangepast aan de onderwijsbehoeften van alle 

leerlingen. De leraren zetten de beschikbare uitrusting efficiënt in. Het 

fysiek comfort ondersteunt het leren en onderwijzen. De verschillende 

thematisch ingerichte speelplaatsen en divers spelmateriaal stimuleren 

extra bewegingsmogelijkheden en kansen tot samenspel tijdens maar 

ook na de schooluren. De ruimte om zich in een veilig klimaat te kunnen 

omkleden is groepsafhankelijk en vormt een aandachtspunt. 
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Kleuter- of 

leerlingenevaluatie 

 

De observatie en evaluatie zijn representatief voor het gevalideerd 

doelenkader en voor het aanbod. De observatie en evaluatie zijn 

geïntegreerd in het onderwijsleerproces, transparant, betrouwbaar, fair 

en breed. De leraren betrekken de leerlingen bij de evaluatie via 

tussentijdse reflecties en vanuit aanwezige beoordelingscriteria in de 

lesopbouw. De evaluatiegegevens vormen tevens de basis voor 

schriftelijke feedback op de rapporten. 

  
 

Leereffecten 
 

De observaties, evaluatiegegevens en de geformuleerde leerprestaties op 

de rapporten van de leerlingen tonen aan dat de leerlingen minstens de 

doelen van het gevalideerd doelenkader bereiken. 
 

4.3 Wiskunde in de lagere afdeling 

 
 

 

Afstemming op het 

gevalideerd doelenkader 

 

Vanuit een intens vernieuwingstraject ondersteund door de 

kwaliteitsvolle implementatie van een nieuw onderwijsleerpakket bieden 

de leraren de doelen van het gevalideerd doelenkader evenwichtig en 

nagenoeg volledig aan om een brede en harmonische vorming te 

realiseren. Ze zorgen voor de horizontale samenhang tussen de 

aangeboden doelen en domeinen. Daarnaast hebben de leraren via een 

intense samenwerking ook aandacht voor verticale samenhang in de 

opbouw van kennis, vaardigheden, attitudes en strategieën over de 

leerjaren heen. 
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Beeldvorming en 

begeleiding 

 

De leraren vormen zich een actueel beeld over de leer- en 

ontwikkelingsvorderingen, de sterktes en de behoeften van de leerlingen. 

Met het oog op de realisatie van het gemeenschappelijk curriculum 

baseren de leraren op die beeldvorming haalbare en uitdagende doelen 

en een begeleiding binnen de brede basiszorg en de verhoogde zorg. De 

motor van de kwaliteitsvolle beeldvorming en begeleiding is de opbouw 

van een doeltreffend meersporenbeleid over de leerjaren heen, de 

huisbezoeken en het structureel teamoverleg. De leraren volgen hierdoor 

samen de effecten van de begeleiding op en sturen gericht bij waar 

nodig. De manier waarop de leraren de begeleiding in de brede basiszorg 

en de verhoogde zorg afstemmen op de beeldvorming, is een voorbeeld 

van goede praktijk. 

  
 

Leef- en leerklimaat 
 

De leraren creëren een positief en stimulerend leef- en leerklimaat 

waarin vrijwel alle leerlingen zich goed voelen. Ze gaan positief om met 

de diversiteit van de leerlingengroep. Vanuit de gehanteerde didactiek 

gericht op een doelgerichte interactie en samenwerking benutten de 

leraren verschillen om leerlingen van elkaar te laten leren. 

  
 

Leer- en 

ontwikkelingsgerichte 

aanpak 

 

De leraren ondersteunen, in nauwe samenwerking met elkaar over de 

leerjaren heen, het leren en de wiskundige ontwikkeling. De aanpak is 

geleidelijk, activerend, waar nodig betekenisvol en taalontwikkelend. 

Leeractiviteiten zijn gericht op een actieve deelname van de leerlingen en 

zijn zinvol gevarieerd op het vlak van inhouden, contexten en 

coöperatieve groeperingsvormen. De leraren besteden aandacht aan 

metacognitieve vaardigheden. Vanuit een goed voorbereid 

klasmanagement maximaliseren ze de tijd om te leren. Een voorbeeld 

hiervan is de organisatie van de start van de dag. 

  
 

Effectieve feedback 
 

De leraren geven geregeld effectieve feedback met het oog op de 

vooruitgang van de leerlingen in het leer- en ontwikkelingsproces. Daarbij 

vertrekken ze veelal vanuit de vooropgestelde doelen en de 

leerervaringen van de leerlingen. De feedback is zowel op het product als 

op het proces en de zelfregulatie gericht. De feedback is duidelijk, 

gedoseerd en motiverend vanuit een groeimodel en vindt plaats in een 

klimaat van veiligheid en vertrouwen. De gerichte kansen tot feedback 

tijdens de verlengde instructiegroepen verdienen hierbij meer expliciete 

aandacht en verdieping. 

  
 

Materiële leef- en 

leeromgeving 

 

De leraren beschikken over de leermiddelen en een bewust vormgegeven 

infrastructuur gericht op instructiegroepen om de doelen van het 

gevalideerd doelenkader te bereiken. De leermiddelen en de 

infrastructuur zijn actueel, veilig en aangepast aan de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen. ICT en media krijgen een 

bewuste plaats binnen het differentiatiemodel. De leraren zetten de 

beschikbare uitrusting efficiënt in. Het fysiek comfort ondersteunt 

expliciet het leren en onderwijzen. 
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Kleuter- of 

leerlingenevaluatie 

 

De observatie en evaluatie zijn representatief voor het gevalideerd 

doelenkader en voor het aanbod. De observatie en evaluatie zijn 

geïntegreerd in het wiskundig onderwijsleerproces, transparant, 

betrouwbaar, fair en breed. De leraren observeren en evalueren via 

diverse vormen van co-teaching samen de leerlingen. Onder andere door 

de organisatie van kindgesprekken  betrekken de leraren de leerlingen bij 

de evaluatie. Van hieruit is er een bewuste koppeling met de gerichte 

leerlingenbegeleiding. 

  
 

Leereffecten 
 

De geobserveerde activiteiten, de aanwezige leerprestaties en de 

positieve evolutie van de genormeerde leerlingenresultaten tonen aan 

dat de leerlingen minstens de doelen van het gevalideerd doelenkader 

bereiken. 
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5 In welke mate voert de school een doeltreffend beleid op het vlak van 

bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne? 

Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de 

gebouwen en lokalen. Aan de hand van volgende processen gaat de onderwijsinspectie enkel na of de 

school hiervoor een doeltreffend beleid ontwikkelt en voert: 

 ongevallen en hulpverlening 

 producten met gevaarlijke eigenschappen 

 HACCP en voedselveiligheid. 
 

 
 

Planning en uitvoering 
 

De school neemt samen met de gedreven en ervaren preventieadviseur 

op een systematische manier maatregelen. De hieraan gekoppelde acties 

zijn gericht op het voorkomen of inperken van risico’s en het voorkomen 

of beperken van schade. De school neemt die acties op in een 

schoolspecifiek hanteerbaar globaal preventieplan en in het 

jaaractieplan. De school voert de geplande acties systematisch en kort op 

de bal uit. Indien de uitvoering niet op korte termijn kan plaatsvinden, 

neemt de school doeltreffende compenserende maatregelen. Producten 

met gevaarlijke eigenschappen staan veilig in een afgesloten ruimte 

exclusief voorbehouden aan het onderhoudspersoneel. 
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Ondersteuning 
 

De school ondersteunt de planning, de uitvoering en de evaluatie van de 

maatregelen en acties. Ze voorziet planmatig in financiële, materiële en 

personele middelen. De preventieadviseur werkt hiervoor nauw samen 

met de directeur en het schoolbestuur. De nieuwbouw is voorzien van 

een verzorgingsruimte waar kinderen op een goede en warme manier 

kunnen opgevangen en verzorgd worden. EHBO-koffers, verdeeld over de 

verschillende gebouwen, worden nauwgezet aangevuld door de 

directeur. 

  
 

Cyclische en betrouwbare 

evaluatie 

 

De school evalueert systematisch en cyclisch alle processen en 

bijhorende acties. Ze verzamelt gegevens om de kwaliteit van de 

bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne te evalueren en baseert zich 

daarvoor op diverse bronnen. Ze betrekt relevante partners bij de 

evaluaties. Tijdens de controle van de voedselveiligheid en de evaluatie 

van de eetmomenten in de refter worden alle leden van het 

onderhoudspersoneel nauw betrokken bij de evaluatie en de eventuele 

bijsturing hiervan. Daardoor zijn de evaluaties doorgaans betrouwbaar. 

  
 

Borgen en bijsturen 
 

De school heeft zicht op haar sterke punten en werkpunten. Ze bewaart 

en verspreidt op een gerichte en vaak directe manier wat kwaliteitsvol is. 

Ze ontwikkelt doelgerichte verbeteracties voor haar werkpunten. De 

actuele preventieplanning wordt weldra opgenomen in een digitaal 

systeem dat de borging en bijsturing van de werking nog meer zal 

faciliteren. 
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6 Respecteert de school de regelgeving? 

Er werden geen inbreuken vastgesteld. 
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7 Samenvatting 

 

Legende 

◼ = beneden de verwachting 

◆ = benadert de verwachting 

⚫ = volgens de verwachting 

 = overstijgt de verwachting. 

7.1 In welke mate ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit? 

Visie en strategisch beleid ⚫ 

Organisatiebeleid  

Onderwijskundig beleid ⚫ 

Cyclische evaluatie van de kwaliteit ⚫ 

Betrouwbare evaluatie van de kwaliteit ⚫ 

Borgen en bijsturen ⚫ 
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7.2 In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs? 

7.2.1 De onderwijsleerpraktijk 
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Afstemming op het gevalideerd doelenkader  ⚫  ⚫  ⚫ 

Beeldvorming en begeleiding    ⚫   

Leef- en leerklimaat  ⚫  ⚫  ⚫ 

Leer- en ontwikkelingsgerichte aanpak  ⚫  ⚫  ⚫ 

Effectieve feedback  ⚫  ⚫  ⚫ 

Materiële leef- en leeromgeving  ⚫  ⚫  ⚫ 

Kleuter- of leerlingenevaluatie  ⚫  ⚫  ⚫ 

Leereffecten  ⚫  ⚫  ⚫ 
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7.3 In welke mate voert de school een doeltreffend beleid op het vlak van 

bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne? 

Planning en uitvoering ⚫ 

Ondersteuning ⚫ 

Cyclische en betrouwbare evaluatie ⚫ 

Borgen en bijsturen ⚫ 
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8 Advies betreffende de erkenning en aanbevelingen 

De onderwijsinspectie formuleert over de verdere erkenning van de school een GUNSTIG ADVIES. 

 

De onderwijsinspectie doet de volgende aanbevelingen met het oog op de verdere kwaliteitsontwikkeling 

van de school: 

 

 De kwaliteit borgen van de kwaliteitsontwikkeling. 

 De kwaliteit borgen van de onderwijsleerpraktijk voor de onderwijsleerpraktijk in kleuteronderwijs. 

 De kwaliteit borgen van de onderwijsleerpraktijk voor lichamelijke opvoeding in de lagere afdeling. 

 De kwaliteit borgen van de onderwijsleerpraktijk voor wiskunde in de lagere afdeling. 

 De kwaliteit borgen van het voeren van een doeltreffend beleid op het vlak van de bewoonbaarheid, 

veiligheid en hygiëne. 

 


