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START SCHOOLJAAR 2020-2021

VOORWOORD
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste leden van het schoolteam,
De vakantie loopt op haar einde en 1 september komt snel dichterbij. We hopen van harte dat
jullie met z’n allen genoten hebben van een deugddoende vakantieperiode. Wellicht heeft
corona ervoor gezorgd dat je noodgedwongen tijd had voor jouw gezinsleden. Het was alvast
een bijzondere periode waarbij het nauwe contact met de eigen bubbel in schril contrast stond
met de beperkte sociale contacten met vrienden en andere familieleden.
Ondanks de vakantieperiode was er op onze school toch ook heel wat bedrijvigheid. Vooral op
het vlak van infrastructuur werd er toch heel wat gerealiseerd:
- onze kleuterluifel kreeg een nieuw dak dat beter geïsoleerd is en tegelijk ook voorzien van
een opengaand gedeelte. Op die manier kan er ook bij warm weer beter verlucht worden. In de
loop van het schooljaar krijgen de muren van onze luifel ook nog een nieuw kleurtje en een
nieuwe lambrisering. Het wordt dus een fijne beweeg- en opvangplek.
- de leerlingen van L2B en juf Lien starten eveneens in een opgefrist en ruimer lokaal. Stap
voor stap zorgen we voor de vernieuwing van onze lokalen.

- de leraarszaal kreeg een nieuwe bestemming en zal voortaan gebruikt worden voor de
zorgwerking van de kleuters.
Onze leerkrachten kan je terugvinden in de nieuwe leraarszaal ter hoogte van het
secretariaat en kopieerlokaal. Dit lokaal kan meteen ook als vergaderruimte gebruikt worden
voor personeelsvergaderingen, vergaderingen van de ouderraad en schoolraad.
Samen met DvM Humaniora plannen we ook verder voor de toekomst en zijn we volop bezig
met renovatie- én nieuwbouwdossiers. DvM Basisschool en Humaniora blijven dus volop in
beweging om een school te bouwen waar kwaliteit en innovatie geen loze begrippen zijn.
Ook voor het nieuwe schooljaar blijft corona een bepalende factor. Het goede nieuws dat alle
leerlingen op 1 september kunnen herstarten stemt ons alvast hoopvol. Verderop in deze
bode vinden jullie de nodige info en richtlijnen voor deze heropstart.
Ook nu trachten we te zorgen voor duidelijke richtlijnen, afspraken en dito communicatie.
We zijn er alvast van overtuigd dat we opnieuw op jullie positieve samenwerking mogen
rekenen.
Als katholieke basisschool willen we ook dit
schooljaar vanuit pastoraal werken rond een
centraal jaarthema. Onder de titel ‘Verrassend
vreugdevol’ geven we invulling aan pastorale
activiteiten en schoolvieringen. Meteen maken
we ook de koppeling tussen het pastorale
jaarthema en het schooleigen jaarthema ‘DvM
Basisschool geeft kleur aan het schooljaar’. We
zetten volop in op welbevinden en betrokkenheid
van onze leerlingen.
In het kader van het jaarthema ‘DvM Basisschool geeft kleur aan het schooljaar’ willen we
onze leerlingen alvast vragen om op 1 september kleurig naar school te komen en dit door
iets te dragen in de kleur van de eigen klas. Hieronder vind je nog eens een overzicht:
Peuter en 1K : groen
2K :
roze
3K :
rood
1ste lj :
paars
de
2 lj :
oranje
de
3 lj :
geel
4de lj :
blauw
de
5 lj :
zilver
de
6 lj :
goud
Wij brengen alvast alles in gereedheid om vlot en veilig te kunnen starten zodat we er opnieuw
een fantastisch schooljaar van kunnen maken!
Jeroen Van Der Heyden
Directeur - DvM Basisschool

MAANDPLANNING SEPTEMBER 2020
De kalender voor het komende schooljaar wordt
doorgegeven zoals voorzien. Omwille van de geldende
corona-maatregelen vragen we rekening te houden met
mogelijke aanpassingen of annuleringen van sommige
activiteiten.
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WAT?
17.00-18.30u: Openklasmoment

WIE?
Ouders, leerlingen,
schoolteam

Start schooljaar – Eerste schooldag 8.30u tot
15.30u.
Een warm welkom aan de bekende én de nieuwe
gezichten. We wensen jullie een kleurrijk
schooljaar toe!

Leerlingen en schoolteam
Ouders: zie info toegang
tot de school!

15.45u – LOC

Vakbondsafgevaardigden,
directie, leden
schoolbestuur

18.00u: Online info-moment rond schoolwerking
voor nieuwe ouders lagere school(Link wordt
doorgestuurd door klasleerkrachten)
19.00u: Online infomoment rond klaswerking
voor ouders van de lagere school (Link wordt
doorgestuurd door de klasleerkrachten)

Ouders van nieuwe
leerlingen lagere school

13.30u – Toewijzen plaatsen evacuatie Sint
Martinuskerk
18.00u: Online info-moment rond schoolwerking
voor nieuwe ouders kleuterschool(Link wordt
doorgestuurd door klasleerkrachten)
19.00u: Online infomoment rond klaswerking
voor ouders van de kleuterschool (Link wordt
doorgestuurd door de klasleerkrachten)

BS

NM-startviering BS
20.00u – RvB SGDM Aula nieuwbouw

BS
Directeur

9.00-16.00u – PROFS
12.15u Werkgroep Ouderparticipatie LS

Alle ouders van leerlingen
van de lagere school

Directeur
Juf Hilde, juf Lissa,
juf Kimberly VV

Woensdag
Donderdag

16
17

sept
sept

20.00u – Ouderraad – Aula nieuwbouw

Vrijdag
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sept

Schoolfotograaf
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Maandag
Dinsdag
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sept
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Woensdag
Donderdag
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sept
sept

Vrijdag

25

sept

Zaterdag
Zondag
Maandag
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27
28

sept
sept
sept

Dinsdag

29

sept

Woensdag

30

sept

Donderdag

1

okt

Vrijdag

2

okt

Zaterdag
Zondag

3
4

okt
okt

Start afname LVS-proeven
10.00-16.00u – Startdag Kwartiermakers – Hasselt
16.00u – Personeelsvergadering KS
Interscholen veldloop werd geannuleerd
16.00u – Personeelsvergadering LS
9.30 – 16.30u – KIVA Kernteam -Gent
Vormselweekend – info via parochie
Vormselweekend – info via parochie
13.00u – Kennismaking met de nieuwe
pedagogisch begeleider mevr. Kristien Coppens
9.00 – 13.00u: Ouderbetrokkenheid – werkgroep

Directeur, juf Katrien, juf
Mieke VN, leden
ouderraad
BS – Trek een kleurige
outfit aan!

LS
Juf Mieke L, juf Anke
Team KS

Team LS
Directeur, juf Katrien,
meester Mathias, juf Lut

Directeur

Juf Hilde, juf Naïma, juf
Mieke
9.00 – 16.00u: PROFS – Gent
Directeur
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Geen school en geen opvang voor de leerlingen!
9.00-16.00u: PROFS – Brussel
Directeur
20.00u – Raad van bestuur
Directeur
Sportdag lagere school (info volgt)
LS
16.00u - Knabbel en babbel
Schoolteam BS

TOEGANG TOT DE SCHOOL
Het voorbije schooljaar sloten we af in uitzonderlijke omstandigheden maar
ook nu zal de opstart in dezelfde uitzonderlijke omstandigheden gebeuren.
Volgende maatregelen blijven alvast van kracht:
- Afstand houden en handhygiëne vormen de basis van alle maatregelen.
- Leerlingen van de lagere school dragen een mondmasker bij aankomst op school. Zij
zullen dit mondmasker ook gebruiken op momenten dat de afstand tot volwassenen in het
gedrang komt. We vragen om zelf een geschikt mondmasker te voorzien.
- Heeft u een vraag voor het secretariaat of wenst u een gesprek met de school, dan
vragen we om vooraf telefonisch een afspraak te maken. U kan dit doen via het
telefoonnummer 053 21 29 88.
- Enkel ouders van de peuters kunnen hun kleuter afleveren in de kleuterluifel. Ouders
van nieuwe leerlingen op onze school, kunnen de eerste schoolweek hun kind ook
begeleiden tot op de speelplaats. We vragen om het afscheid alvast kort te houden.
Omwille van de geldende coronamaatregelen kunnen we echter geen ouders toelaten
om te wachten op de speelplaats. Uw begrip voor deze maatregel maakt het voor ons
alvast makkelijker werken.
- Leerlingen die de school binnenkomen zullen ook nu weer gescand worden op
lichaamstemperatuur. Dit om te voorkomen dat zieke leerlingen toch naar school komen
en onnodig ongerustheid teweegbrengen indien ze terug opgehaald moeten worden. We
zijn ons ervan bewust dat dit geen sluitende maatregel is maar wensen toch alle onnodige
risico’s uit te sluiten.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar:
- De klas is voortaan de contactbubbel.
- Op de speelplaats mag er volgens de normale werking gespeeld worden. Hier moeten
geen mondmaskers meer gedragen worden door de leerlingen.
- Bij het middageten mag opnieuw de normale werking toegepast worden. Toch kiezen we
er als school voor om de leerlingen alvast per klasbubbel samen te zetten. Zo anticiperen we
op mogelijke verstrengingen. Warme maaltijden gaan opnieuw van start en dit vanaf
donderdag 3 september 2020.

Voor het komende schooljaar blijft de blauwe poort in de Molenstraat de hoofdingang
van onze basisschool.

We zetten alle afspraken graag op een rijtje:
OCHTEND:
- Van 7.00 uur tot 8.00 uur is de blauwe poort gesloten.
 Kinderen die naar de ochtendopvang komen, bellen aan de blauwe schoolpoort
(Molenstraat) aan en worden elektronisch binnengelaten.  Vergezellende ouders,
broers of zussen kunnen onze jongste leerlingen tot aan de refter begeleiden en
nadien via dezelfde blauwe poort de school verlaten. Zij dragen een mondmasker en
ontsmetten hun handen bij het binnenkomen.
 Denk er wel aan om deze poort goed te sluiten bij het verlaten van de school.
Ook fietsers kunnen tot 8.00u via de blauwe poort binnen. Zij brengen hun fiets eerst
naar de fietsenkelder van de basisschool. Vanaf 8.00u kunnen fietsers via het Sint
Martensplein de fietsenkelder bereiken.
- Van 8.00 uur tot 8.30 uur is de blauwe poort (Molenstraat) geopend en staat hier een
leerkracht.
 Alle kinderen worden aan de schoolpoort afgeleverd. De jongste kleuters mogen
vanaf 8.15 uur vergezeld worden door de ouders en afgeleverd worden in de
luifel. De ouders verlaten vóór 8.30 uur opnieuw via de blauwe poort (Molenstraat)
de school. Buggy’s kunnen niet op school achtergelaten worden. Dit omwille van
evacuatieplanning.
 ENKEL in de eerste schoolweek wordt een uitzondering voorzien voor nieuwe
leerlingen.
OVERDAG:
- Tijdens de schooluren zal de blauwe poort gesloten zijn. Indien u te laat bent of de school
omwille van een afspraak wil betreden, kan u aanbellen. Na het binnenkomen in onze
school vragen we evenwel om u aan te melden op het secretariaat.
Omwille van corona werkt de school overdag enkel op afspraak. U kan telefonisch een
afspraak maken via het schoolsecretariaat op het telefoonnummer 053 21 29 88.
MIDDAG:
- Van 12.05 uur tot 12.15 uur zal de blauwe poort (Molenstraat) geopend worden en zullen
de leerlingen die ’s middags thuis eten hier kunnen afgehaald worden. Bent u door
omstandigheden te laat, kan u opnieuw aanbellen aan de blauwe poort en op deze manier
uw zoon/dochter alsnog afhalen.
Wie ’s middags terugkeert naar school, belt aan de blauwe poort (Molenstraat) aan en
begeeft zich naar de speelplaats. Zorg er wel steeds voor dat de poort goed gesloten wordt.
EINDE SCHOOLDAG
- Van 15.30 uur tot 15.45 uur zal de kleine grijze poort (Sint Martensplein 2A) geopend
worden en kan u zich naar de speelplaats begeven om uw zoon/dochter af te halen.
 Leerlingen van de lagere school staan op de overdekte speelplaats onder de
nieuwbouw.
 Kleuters worden verzameld in de kleuterluifel.

Het verlaten van de school gebeurt via de dubbele grijze poort aan het Sint
Martensplein 2A en dit tot 15.45u zowel voor voetgangers als voor fietsers. Op deze
manier kunnen we de in- en uitstroom van leerlingen op dit moment goed controleren. U
kan ook uw kind(eren) opwachten aan deze schoolpoort.
Op woensdag geldt dezelfde regeling van 12.05 uur tot 12.20 uur.
- Van 15.45 uur tot 18.00 uur dient men opnieuw aan de blauwe poort (Molenstraat) aan te
bellen om kinderen op te halen. Vanaf dan kan u de school ook opnieuw via de blauwe poort
verlaten. Vergeet niet te melden aan de opvangjuf/meester dat u uw kind meeneemt. Ook
willen we vragen om de poort steeds goed te sluiten.
Op woensdag geldt dezelfde regeling van 12.20 uur tot 18.00 uur.

In het belang van de veiligheid van onze kinderen vragen we om deze regeling stipt te
respecteren. Toezichthoudende personeelsleden vervullen deze opdracht in functie van de
veiligheid van uw kinderen.
Schoolteam DvM Basisschool

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
Omwille van corona werden de vieringen voor EERSTE COMMUNIE en H.
VORMSEL van het schooljaar 2019-2020 verplaatst naar dit schooljaar.Op basis van
de info die we nu hebben, kunnen we alvast het volgende meedelen:
- Het H. Vormsel zal toegdiend worden in het weekend van 26 en 27 september
2020. Het juiste moment zal meegedeeld worden via de catechisten.
- De viering van de eerste communie wordt op zondag 11 oktober 2020 voorzien
in de Sint Martinuskerk van Aalst. Het juiste tijdstip wordt meegedeeld van zodra
we hierover beschikken. Omwille van de geldende maatregelen zal dit een
eenvoudige viering worden. De traditionele receptie die de school aanbiedt naar
aanleiding van de eerste communie kan echter niet doorgaan.

VERKEERSSITUATIE VANAF 1 SEPTEMBER 2020
Op het schepencollege van 24 augustus 2020 keurde het college van burgemeester en
schepenen de proefprojecten Schoolstraat voor 2020 – 2021 goed. Dit betekent dat
dezelfde regeling als vorig schooljaar van kracht zal zijn.
Concreet zullen volgende schoolomgevingen een schoolstraat kennen:
Schoolstraten 2020 – 2021


Pontstraat: Schoolstraat vanaf 2 september tussen de Volderstraat en het Priester
Daensplein. Dit enkel op woensdagen tijdens de schoolperiode. Aan de Anna Snelstraat
wordt een vooraankondiging voorzien om inrijdend verkeer te beperken. Aan de handelaren
wordt de verlenging specifiek gecommuniceerd. Dit in overeenstemming met de afspraken
van vorig jaar en voor de beperkte tijd -enkel woensdag- die nu wordt voorgesteld. Concreet
start de schoolstraat Pontstraat (deel tussen Volderstraat en Priester Daensplein) op
woensdag 2 september 2020, wekelijks tijdens de schoolperiode op woensdagen, tot en met
30 juni 2021 en dit van 8 tot 8.45 - 11.50 tot 12.20

Signalisatie zal voor de start van het schooljaar worden geplaatst op dezelfde plaats als
vorig jaar.

CORONA-INFO VAN DE STAD:
Maatregelen in schoolomgeving voor het behouden van fysieke afstand in het
kader van covid-19 preventie
Gebruik onderstaande maatregelen om jullie draaiboek en maatregelen ifv corona aan te vullen
en te communiceren naar ouders! Deze zijn aangewezen bij iedere kleurcode.
Misschien hoef je als ouder niet mee naar de schoolpoort.



Secundaire scholieren kunnen zo veel als mogelijk zelfstandig met de fiets of het openbaar
vervoer komen
Rij met je wagen niet tot in de schoolomgeving, zet je kinderen af op wandelafstand van de
school

Indien je als ouder mee komt tot aan de schoolpoort, vermijd dan samenscholing.





Breng kinderen op tijd naar school.
Blijf niet hangen aan de schoolpoort en hou afstand in de straat. Bij schoolstraten en
woonerven mag je de hele weg gebruiken.
Geef elkaar de ruimte! Indien je met de wagen komt, parkeer dan op wandelafstand. In
drukke straten stap je als fietser af.
Je kinderen veilig naar school brengen kost niet veel! Met de fiets of te voet is het gratis, met
de bus of wagen kost het zelfs in het stadscentrum minder dan een koffie op café (zie
plannetje en excel als bijlage)

Oefen als ouder het ochtend- of avondritueel met je schoolkind of scholier in, zo kom je niet
voor verrassingen te staan.

OUDERCONTACTEN - CORONA
Onze school hecht enorm veel belang aan contactmomenten met ouders. De groei en
ontwikkeling van onze leerlingen kan pas optimaal gebeuren indien er een vlotte samenwerking is
tussen de school en het thuisfront.
TAAL vormt in deze communicatie de sleutel tot succes. Een goede kennis van het Nederlands is
noodzakelijk en is ook een garantie voor een succesvolle schoolloopbaan. Ook van onze ouders
verwachten we een positief engagement ten aanzien van onze onderwijstaal zeker tijdens de
contactmomenten.
Om deze vlot te laten verlopen, stellen we als school volgende afspraken voorop:
Oudercontacten worden standaard in het Nederlands gevoerd. Voor anderstalige ouders werken we
volgens onderstaand principe:
- U mag steeds een tolk meebrengen. Een broer of zus geldt niet als tolk.

 Tijdens het eerste jaar op onze school komen we graag tegemoet en bekijken we op welke manier dit
vlot kan georganiseerd worden.

 Tijdens het tweede jaar op onze school voert de school het gesprek in het Nederlands, de ouders
kunnen nog in een andere taal mits tolk.

 Vanaf het derde jaar op onze school verlopen de contacten in het Nederlands

Wanneer u als ouder uitgenodigd wordt voor een oudercontact en u schrijft niet in, wordt u door de
school gecontacteerd.
We streven ernaar dat alle ouders naar het oudercontact komen tenzij de klasleerkracht aangeeft dat
dit niet nodig is.
KLASSIKALE OUDERCONTACTEN 3 SEPTEMBER (LS) en 8 SEPTEMBER (KS)
Omwille van de geldende maatregelen is het traditionele klassikale infomoment bij
de start van het schooljaar niet mogelijk. Daarom hebben we als school gekozen
voor een digitale oplossing.
Zowel het contactmoment van donderdag 3 september voor de lagere school als
dit van dinsdag 8 september voor de kleuterschool zullen op het voorziene
moment plaats vinden via digitale weg.
De algemene schoolinfo voor nieuwe ouders die telkens voorafgaand gepland staat
om 18.00u zal ook digitaal georganiseerd worden.
Via de klasleerkracht zal u de nodige info krijgen om via ZOOM het infomoment
te volgen. Heeft u meerdere kinderen die op hetzelfde moment een infomoment
hebben? Geen probleem, de sessies worden opgenomen zodat u deze achteraf nog
kan bekijken.
Heeft u nog vragen voor de klasleerkracht,
een ander personeelslid of de school? Neem
dan gerust contact op!

NIEUW VANAF 1 SEPTEMBER 2020
Vanuit de overheid geven we graag nog volgende nieuwigheden mee:
Leerplicht vanaf 5 jaar
1. Minstens 290 halve dagen naar school
Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Vanaf dan moet
iedere 5-jarige minstens 290 halve dagen op school zijn, al is maximale
aanwezigheid het streefdoel. Net zoals bij oudere leerplichtigen beslist de directie
welke afwezigheden aanvaardbaar zijn (bijvoorbeeld kinesitherapie of logopedie),
maar afwezigheidsattesten zijn niet nodig.
Is een 5-jarige geen 290 halve dagen aanwezig? Dan beslissen de klassenraden
kleuter- en lager onderwijs of hij mag instappen in het lager onderwijs. Voor
een groeipakket moet een 5-jarige ook minstens 290 halve dagen aanwezig zijn.

2. Extra aandacht voor Nederlands
In de derde kleuterklas wordt extra ingezet op taalvaardigheid Nederlands, zodat
alle leerlingen goed voorbereid starten in het eerste leerjaar. Vanaf het schooljaar
2021-2022 (dus nog niet 2020-2021!) komt er ook een verplichte taalscreening en
een taalintegratietraject voor kleuters die onvoldoende Nederlands kunnen.
Maximumfactuur meerdaagse uitstappen stijgt
De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt tot 445 euro aan het
einde van het lager onderwijs. De maximumfactuur voor materialen en
activiteiten blijft ongewijzigd: 45 euro voor een kleuter en 90 euro voor een
leerling lager onderwijs.

OUDERRAAD EN SCHOOLRAAD
Graag geven we de vergaderdata mee van de ouderraad en de schoolraad.
Ouders die graag aansluiten bij de ouderraad kunnen contact opnemen via het mailadres
ouderraad@dvmbasis.be .
VERGADERINGEN OUDERRAAD

Do
Di
Do
Do
Ma
Do
Do

17/09/2020
20/10/2020
26/11/2020
28/01/2021
08/03/2021
29/04/2021
03/06/2021

20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool

VERGADERINGEN SCHOOLRAAD

Do
Do
Do

15/10/2020
25/03/2021
10/06/2021

20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool
20.00u – Leraarszaal basisschool

WARME OPROEP: TEVREDENHEIDSENQUÊTE
µRR

De voorbije twee schooljaren is er heel wat veranderd op onze school. Er werd een nieuw
gebouw geplaatst, onze digitale borden werden vernieuwd naar de meest moderne versies,
er werd geïnvesteerd in schoolmeubilair en nieuwe leermethodes, chromebooks en dootabs
werden aangeschaft… . Ook voor de toekomst zijn we volop bezig met plannen voor het
verfraaien van de schoolinfrastructuur (nieuwe klassen voor 3KK, nieuw dak op de
kleuterluifel, ...) en zetten we steevast in op kwaliteitsvolle leermiddelen en het verder
professionaliseren van ons schoolteam.
Aangezien we als school steeds bezig zijn om te zoeken op welke manier we het best
mogelijke onderwijs kunnen realiseren, willen we graag bij het afsluiten van dit schooljaar
onze ouders bevragen. Via een online tevredenheidsenquête willen we onze werking
optimaliseren en bijsturen waar nodig.
Mede door de coronacrisis kregen we nog onvoldoende respons op onze bevraging. Via
deze weg willen we dan ook nog een warme oproep lanceren.
Als school waarderen we ten zeerste jullie inbreng. Het zou fijn zijn, mocht je alsnog even
tijd kunnen maken om deze enquête in te vullen.
Via onderstaande link kom je meteen bij onze enquête terecht:
https://forms.gle/dN9Mwv4mnuC9oq9XA

DvM lagere school wordt een KIVA-school
Door de coronacrisis werd de planning voor het KIVA-project in de war gestuurd. Komend
schooljaar gaan we dan ook verder aan de slag met KIVA.
Hieronder geven we voor nieuwe ouders en leerlingen graag nog even wat duiding. Voor anderen
is het dan wellicht een opfrissing.
Na twee schooljaren zeggen we de Boeboeks vaarwel. In de lagere school gaan we de komende
jaren naast het jaarthema aan de slag met het KIVA-project. We bouwen SAMEN aan een pestvrije
school en zorgen zo voor:
- Een verbeterd school- en leerklimaat.
- Een verhoging van de leeropbrengsten en –prestaties.
- Een verhoging van het welbevinden van de leerlingen.
- Een vermindering van pestincidenten.

We geven graag een woordje uitleg…

Wat is KiVa?
KiVa is het wetenschappelijke antipestprogramma uit Finland en betekent in het Fins 'fijn' of
'leuk'. Het is een preventief en schoolbreed beleid voor basisscholen, dat het welbevinden
op school versterkt en (cyber)pestproblemen voorkomt en oplost. KiVa versterkt de sociale
vaardigheden van leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter. Aangezien KiValeerkrachten pestproblemen beter aanpakken en meer vertrouwen krijgen, werkt dit de
positieve sfeer in de klas en op school in de hand.

Schoolbreed

Een fijn en veilig schoolklimaat versterkt het welbevinden en vergroot het werk- en
leerplezier van iedereen: niet enkel leerlingen, leerkrachten en directie, maar ook ouders en
buitenschoolse opvang zijn betrokken partijen.

Een KiVa-school worden en blijven is




een bewuste keuze van alle betrokkenen.
een geduldige keuze: weten dat je niet van vandaag op morgen de (school)wereld
verandert, maar dat je kiest voor een veranderingsproces over meerdere jaren.
een keuze die inspanningen vraagt, maar daar enorm veel voor teruggeeft.

Preventief

KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot
het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen
voor zichzelf en anderen. Op deze manier werkt KiVa preventief.
Het preventieve luik bestaat o.a. uit


KiVa-lessen: 10 thema’s in elke klas



Actief inspelen op de speelplaatswerking



Aandacht voor de zichtbaarheid van KiVa in de school



Vormingen: voor het hele team en een doorgedreven vorming voor het KiVakernteam



Ouderbetrokkenheid



Monitoring van de KiVa-werking in de eigen school

Effectief

Een grootschalige internationale studie toont aan dat ongeveer 1 op 5 Vlaamse 10- tot en
met 18-jarigen de afgelopen maanden slachtoffer werd van pestgedrag. Iets meer dan 1 op
20 van diezelfde groep, ongeveer 34 500 Vlaamse kinderen en jongeren, wordt wekelijks
gepest. Geen basis-, noch secundaire school die hier aan ontsnapt.
Dit betekent dat evenveel gezinnen en klassen mee het slachtoffer zijn van wat zich, vaak
op een verdoken manier, afspeelt tussen kinderen en jongeren. Woede, angst, frustratie en
machteloosheid zijn gevoelens waarmee zowel de slachtoffers als hun omgeving mee te
kampen krijgen. De gevolgen voor slachtoffers, daders en omstanders worden nog te vaak
onderschat. Zo toont onderzoek bij slachtoffers een ernstig verhoogd risico op problemen
op korte en lange termijn. Het gaat dan om leer- en sociale problemen, fysieke
gezondheidsproblemen, psychische schade en een levenspad dat bezwaard wordt met een
gebrek aan zelfvertrouwen, angst en frustratie die het eigen geluk in de weg staan.

Blijvend onderzoek naar verbetering
Uniek aan KiVa is de intensieve samenwerking tussen wetenschappers, schoolbegeleiders
en schoolpersoneel. We kunnen veel van elkaar leren. Met de ervaringen van scholen wordt
KiVa continu verder ontwikkeld. Zo wordt er goed gekeken welke behoeften er bij scholen
leven. Vervolgens wordt uitgezocht hoe het programma daarop kan worden aangepast. Alle
verbeteringen zijn gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. De cruciale vraag is daarbij:
wat werkt, voor wie, wanneer en waarom? Antwoorden op deze vraag leveren nieuwe
inzichten op, waardoor pesten nog verder kan worden teruggedrongen en het programma
beter kan aansluiten bij alle type scholen, leerkrachten en leerlingen. Tenz kan rekenen op
de steun van de Universiteit van Groningen (Nederland), de Universiteit van Turku (Finland),
de KU Leuven en de Thomas More Hogeschool.

Samenwerking tussen school en ouders
Samenwerking tussen de school en het thuisfront is belangrijk. Het is fijn en duidelijk voor
kinderen als ze op school en thuis dezelfde boodschap meekrijgen. Om ouders te
informeren worden verschillende stappen ondernomen:


De school organiseert een ouderavond. Ouders van de kinderen die meedoen met
de KiVa-lessen worden geïnformeerd over KiVa en over oplossingen tegen pesten.



Voor ouders is er een oudergids. De oudergids lees je hier.

In de oudergids staat onder meer informatie over:







achtergronden van pesten
uitleg over de rol van de groep bij pesten
pesten herkennen en signaleren
wat je kan doen als je kind wordt gepest
wat je kan doen als je kind pest
hoe je kind een gepest kind kan helpen

DVM KLEUTERSCHOOL STAPT IN HET PROJECT
‘ZET JE EF-BRIL OP +’!
Ook in de kleuterschool hebben we gekozen voor een meerjarig traject.
In samenwerking met Odisee Hogeschool, KULeuven, Stad Aalst en andere partners stappen
we in het project ‘Zet je EF-bril op +’.
Tijdens het schooljaar 2020-2021 zullen er metingen uitgevoerd worden in de vorm van
interviews en doe-opdrachten. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt er ook gericht gewerkt aan
deze executieve functies.

Executieve functies
Wat zijn dat nu eigenlijk… die executieve functies?
Om in het dagelijks leven doelgericht te kunnen functioneren, moeten
we ons gedrag kunnen sturen. Deze vaardigheid (zelfsturing) is
afhankelijk van denkprocessen, nl. executieve functies (EF).
De kleuterleeftijd vormt de meest kritische periode voor de
ontwikkeling van die executieve functies.
Doorheen de kleuterleeftijd leren kleuters onder meer om zich te
focussen, afleidingen te weerstaan, hun beurt af te wachten, zich
flexibel aan te passen aan wisselende activiteiten, meerdere opdrachten te onthouden, door te
zetten,….
Binnen de executieve functies onderscheiden we drie componenten: werkgeheugen,
impulscontrole en cognitieve flexibiliteit. Binnen dit project willen we naast deze cognitieve
componenten ook aandacht besteden aan de emotieregulatie.
Wil je meer weten? Breng dan zeker een bezoekje aan de website van dit project:
https://www.ef-bril.be/

FAMILIENIEUWS
Geboorte
Phil De Bock, zoontje van Jonas De Bock en juf Nicky Van den Haute (L6.1), 25 juni 2020.
Axelle Van Den Bossche, dochtertje van Steve Van Den Bossche en juf Nathalie De Gols (K2B),
zusje van Jules (PK), 6 juli 2020.
Wij verontschuldigen ons indien deze rubriek onvolledig is.

WARME MAALTIJDEN SEPTEMBER 2020
WARME MAALTIJDEN STARTEN VANAF DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2020

VERLOREN VOORWERPEN
Verloren voorwerpen worden voortaan verzameld in de deurkast in de eetzaal van de
basisschool. Indien u iets verloren bent, kan u contact opnemen met het secretariaat om na
te kijken of deze spullen hier terug te vinden zijn.
In de mate van het mogelijke, zullen we in de loop van het schooljaar de gevonden
voorwerpen uitstallen.
Elk jaar opnieuw wordt een massa kledij, boterhammendozen,… niet meer opgehaald.
Alles naamtekenen is alvast een hulp om alle spullen bij de juiste eigenaar te krijgen.
DANKJEWEL!

We wensen iedereen een kleurrijk
schooljaar toe!

