
1ste nieuwsbrief

Welkom!
 Beste ouders,

 
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van ’t Locomotiefje.
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij jullie op
de hoogte houden van nieuwigheden op schoolniveau,
maar geven we jullie ook graag wat meer inkijk in
onze werking.

Onze bouwstenen
 
Verdieping in 2 bouwstenen
- Actief-Creatief
- Zelfontdekkend

Het 4-ladenmodel
 
Hoe gaan wij als school om met
ongepast/ ongewenst gedrag

Leerkracht in de kijker
 
Juf Mieke

Varia

In deze nieuwsbrief:



Onze bouwstenen
 
 

 
WAT leerlingen moeten leren staat vast (in leerplannen
en eindtermen) en is voor iedere school hetzelfde. Wij
willen het verschillen maken in HOE onze kinderen
leren. Dit hebben we vertaald in BOUWSTENEN.
De bouwstenen worden voorgesteld door middel van
onze bouwstenen bol. Want hoe leerlingen leren en wat
leerlingen leren omvat veel verschillende elementen. 
 

Door het toepassen van de juiste dosis Instructie en
Coaching optimaliseren we de leerwinst van uw kind.
Niet ieder kind vraagt dezelfde aanpak en daar zijn wij
ons zeer goed van bewust.
 
Daarnaast zijn de HOE en WAT sterk met elkaar
verbonden en zullen deze, naast het aanleren van de
leerinhouden, ook het ontwikkelen van tal van andere
vaardigheden in jullie kind aanmoedigen.
 

In de kleuterschool
Kinderen kiezen de thema's vanuit hun leefwereld
Projecten samen opbouwen: wat willen we
weten/kunnen/doen?
verschillende uitstappen te organiseren

In de lagere school
Nieuwe leerstof instructief of constructief aanbrengen.
Vanuit de vraag: kunnen leerlingen dit zelf uitzoeken?
Heel wat activiteiten buiten de school te organiseren.

 

 

Hoe los ik dit op?
Hoe zorg ik voor de nodige informatie?
Hoe gaan we samenwerken?
Hoe gaan we dit samenvatten/presenteren/delen?

 

We proberen onze leerlingen zo actief en creatief
mogelijk te laten leren. Hierdoor verhogen we de
betrokkenheid.
De opdrachten die we geven nodigen uit tot
activiteit (liefst ook fysische, maar zeker mentale
activiteit) waarbij men niet anders kan dan
creatief aan de slag te gaan. Op voorhand ligt het
hele leerproces immers niet vast. Je kiest voor de
inzichtelijke weg. 
Men moet vragen beantwoorden als:

Als kinderen zaken zelf mogen ontdekken,
onthouden ze dit beter. Het leren zal het resultaat
zijn van een ‘zoektocht’ waarbij men via een
onderzoek, een experiment, een zoekopdracht,…
vragen probeert te beantwoorden, ervaringen
opdoet, een vaardigheid ontwikkelt. 
Op onze school vertalen we dit door...

Actief- Creatief
 

Zelfontdekkend



Het 4 lademodel werd ontwikkeld door Monique D'aes. 

Vorig schooljaar zijn we tijdens onze personeelsvergaderingen van start gedaan met het 4 ladenmodel.
We willen hierdoor eenheid en duidelijkheid creëren voor de gevolgen van ongepast/ongewenst gedrag
bij leerlingen.
 

Een instrument voor een vernieuwd
sanctiebeleid,
Minder ruimte voor meningsverschil over de
juiste aanpak van gedragsproblemen,
Aangeboden stramien leidt tot constructieve
oplossingen bij aanpak gedragsproblemen,
Het team maakt gebruik van deze tool om
op een professionele manier gewenst
gedrag aan te leren bij leerlingen.

Wat is het?
 

Het 4-ladenmodel
 

Wij hebben de 4-lades op onze school vertaald
naar 4 locomotiefjes. 
 
In elke klas en op de speelplaats hangen deze
uit. Via een stellingenspel per klas hebben de
leerlingen hier kennis mee gemaakt.

De kracht van het 4 ladenmodel is de lege
structuur. Elke school maakt invullingen die van
toepassing zijn op de eigen leerlingenpopulatie.
Het ordenen van overtredingen in 4
categorieën, afhankelijk van de ernst en de
frequentie, is een vrij eenvoudige oefening. 

De personeelsleden ervaren dat ze ondanks individuele verschillen in aanpak dezelfde pedagogische basisprincipes
hanteren. Zo komt een sterke onderbouw van het sanctiebeleid tot stand, gebaseerd op objectiviteit en
rechtvaardigheid.
 

De 4 bijbehorende 'lades' met mogelijke maatregelen om leerlingen gewenst gedrag aan te leren, worden in eerste
plaats gevuld door bestaande strategieën te bundelen en eventueel te herordenen. Nadien worden steeds meer
succesvolle maatregelen en voorbeelden van goede praktijk toegevoegd. Klasmanagement is een zaak van met
collega's delen wat lukt en van elkaar leren. Het 4 ladenmodel genereert solidariteit in het team als basishouding bij
het blijvend op zoek gaan naar passende oplossingen voor gedragsproblemen.

Wat achtergrond info!



Juf in de kijker

Out of the box thinking
21st century skills
Talentontwikkeling

Een tekentalent, een krak in
rekenen, een spraakwaterval … 
Ieder kind blinkt uit in iets. 
Daarnaast hebben sommige
kinderen iets meer uitdaging nodig.

Hoe werkt zo'n project?
 
Aan de hand van de volgende sleutelwoorden geven wij
vorm aan uitdagende projecten die worden opgesteld,
telkens rekening houdend met de interesses van de
leerling;

(van het Zorgteam)

Samen met Juf Mieke zorgen wij voor de juiste uitdaging én begeleiding voor deze leerlingen.
We slaan de handen in elkaar en gaan met hen aan de slag in de vorm van 'projectwerking'.

Juf Mi�k�
- 42 jaar 
- Mama van 2 kinderen
- werkt halftijds op onze school
- In haar vrije tijd houdt ze van kunstige projecten.



Varia

 
 
Nieuwe podium bij de kleuters
 
Leerlingen van Talentenschool Turnhout Zenit afdeling hout zijn voor onze kleuters een
nieuw podium aan het maken.

1 ste ouder-
forum

Warme oproep!!!!
 
Op Maandag 13 januari 2020 organiseren we ons 1ste ouderforum.
Tijdens dit forum willen we samen met ouders nadenken over
verschillende thema's zoals evaluatie, rapportering, organisatie
schoolfeest, communicatie,...dit in een gezellige setting met
praattafels, een hapje en een drankje.. Meer info volgt nog.

Werken aan de refter
 
Na de herfstvakantie zijn ze van start gedaan met de
werkzaamheden in onze refter. Onze refter zal omgebouwd in
2 aparte refters voor lagere school en kleuterschool en deels
sporthal. We gaan daarna ook van start met het nieuw concept
van 'open' refter'. Meer info hierover volgt nog.
De keuken wordt omgetoverd tot opvang.     

Wist je dat......
 
Onze leerlingen van het eerst leerjaar al SUPER knap kunnen
lezen. Ze scoorden op hun herfsttoets allemaal zeer goed.
 
We willen ze bij deze allemaal een dikke pluim geven!!!!   


