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Beste ouder,
Het is momenteel ‘hot’ nieuws dat er in de lagere en
secundaire scholen een ernstig lerarentekort is.
Binnen onze scholengroep voelen we het aan der
lijve. Heel wat klasgroepen zitten al een poosje
zonder leerkracht. Directies doen alle moeite om de
periode van afwezigheid van leerkrachten te
overbruggen. Op school is het alle hens aan dek!
We zijn heel gelukkig dat iedereen gezond en wel
blijft. We blijven positief vooruit kijken.
Deze week vielen poetsvrouw, kindbegeleidster en
opvangdame uit maar met de aanwezige
werkkrachten op school werd dat vlot opgevangen.
Dikke merci voor deze collegialiteit en een pluspunt
voor jou, als ouder, die mag koesteren dat de kids
steeds in goede handen blijven en dat onze school
gespaard blijft van de Coronapandemie.

BOEKENPAKKET VAN HET DAVIDSFONDS
Door de actie ‘Steun een school
en bevorder het leesplezier in de
klas’ van het Davidsfonds kreeg
onze school meer dan 600 euro
boekenbonnen cadeau. Een
geschenk dat we te danken
hebben aan de leden van het
Davidsfonds die hun boekenbon
aan onze school gaven. Meer
dan 40 leesboeken kwamen op
onze plank. We zullen die
voorstellen tijdens de
voorleesweek aan alle kinderen.

DIGISPRONG
Vorige week spraken we reeds
over het project Fonemie…
ditmaal willen we stilstaan bij het
nieuwe woord Digisprong. Met dit
modewoord wil het Ministerie van
Onderwijs kwaliteitsvolle
digitalisering in het onderwijs
nastreven. Men wenst een
toekomstgerichte en veilige ICTinfrastructuur voor alle scholen,
een sterk ondersteunend,
doeltreffend ICT-schoolbeleid en
ICT-competente leerkrachten,
lerarenopleiders en aangepaste digitale middelen.
Elke leerling krijgt vanaf het vijfde jaar basisonderwijs een
eigen laptop ter beschikking op school. We beslisten om 40 laptops onder te brengen in
twee aangepaste rollende kasten zodat ook het derde en vierde leerjaar van de laptops
kunnen genieten. Onze school had al, de voorbije jaren, flink geïnvesteerd in
computermateriaal. Met die extra middelen zitten we nu helemaal op rozen.
We krijgen ook middelen voor ICT-materiaal voor leraren. Drie nieuwe digitale schoolborden
komen de oude vervangen. Door de vertraging van grondstoffen uit
China loopt die levering echter vertraging op. Hopelijk kunnen we ze in
november ‘zien’ hangen.
Er kwamen extra middelen voor ICT-coördinatoren
naar ons toe. Daarom hebben we naast onze ICT’er
Thomas ook meester Tuur kunnen warm maken om
een aantal uur per
week zich te
engageren om het
ICT-gebeuren op
onze school verder uit te bouwen en
nieuw kwaliteitsvol lesmateriaal aan te
reiken.
Zo kochten we deze week educatief
speelgoed aan voor de iPad. Schitterend
materiaal die een meerwaarde geeft aan
het leerproces in de kleuter- en lagere
school. De kids die ik bezig zag, waren
super enthousiast en de meester uiteraard
ook
!
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