
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leden van het schoolbestuur, vrienden van onze school, beste collega’s,  

 

De Vlaamse Overheid heeft beslist dat in september 2023 nieuwe eindtermen ingevoerd worden 

in het basisonderwijs. Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald ogenblik 

moeten bereiken, bijv. op het einde van het lager onderwijs. Eindtermen moeten duidelijk 

verwerkt worden in de leerplannen en de leerboeken die de scholen gebruiken.  

In onze school gebruiken we sinds 1 september 2019 ‘Zin in leren! Zin in leven!’: dat is het 

leerplan voor katholieke basisscholen en hierop zijn onze leerboeken afgestemd. Gezien ons 

leerplan nog recent is, en er bij de ontwikkeling rekening gehouden werd met moderne 

onderwijskundige opvattingen, zal de ‘modernisering’ van de eindtermen waarschijnlijk geen of 

geen grote ingreep vereisen in ‘Zin in leren! Zin in leven’ en in onze leerboeken. 

Omdat de Vlaamse Overheid volgend schooljaar van start wil gaan met het ontwikkelen van de 

nieuwe eindtermen, worden nu al belangrijke organisaties zoals de Vlaamse Onderwijsraad 

geconsulteerd met de vraag om een aantal duidelijke richtlijnen te geven bij de ontwikkeling 

van de nieuwe eindtermen. Een van de meest belangrijke vragen die moet beantwoord worden, 

is natuurlijk wat de rol en de missie is van het actuele basisonderwijs. Hier zijn vragen aan de 

orde zoals: Wat is de plaats van het basisonderwijs ten opzichte van het secundair onderwijs? 

Wat is de maatschappelijke rol van het basisonderwijs in het Vlaanderen van de komende jaren? 

Welke competenties willen we onze kinderen in het basisonderwijs laten verwerven, en welke 

niet? Enz. 

Het aanvoelen dat het momenteel eerder windstil is in onderwijsland, is dan ook wat misleidend. 

De modernisering van de eindtermen die nu opgestart is, zal wellicht aanleiding geven tot een 

grondige reflectie over het basisonderwijs. Hier komt zeker nog een vervolg aan.  

 

Een warme groet, 

Bernadette Van Der Burgt 

Directeur 
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Beste ouder,  

Graag wil ik jullie bedanken om ons telkens opnieuw te willen steunen. In februari hebben we 

voor de 3de maal zeevruchten verkocht ten voordele van de school. Het was onze beste 

verkoop tot nu toe, waarvoor onze dank.  

Wij garanderen dat alle inkomsten integraal naar de school gaan. In onze volgende editie 

krijgen jullie een woordje uitleg over de projecten die we mee willen ondersteunen. 

Ik wil jullie nu ook al uitnodigen voor ons 9de Paasontbijt op maandag 13 april. Inschrijven kan 

tot 5 april of tot het volzet is. We hopen jullie opnieuw te kunnen ontmoeten en verwennen 

met een ontbijt. 

Tot slot, voor wie nog niet weet wat te doen, is er op zaterdag 21 maart onze quiz ‘Dol op de 

wereldbol’. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij.  Afsluiten doen we 6 maart. 

 

 

 

 

  

Bezoek onze 
facebookpagina 

en like ons!

Misschien heb je ons al 
gevonden op facebook. 
Hier houden we jullie 

op de hoogte van onze 
laatste nieuwtjes en 

activiteiten.

Like en deel onze 
evenementen en 

posts
https://www.facebook.com/

ouderraadheikant

Wil je graag 
positief 

meedenken en 
bouwen aan de 

school?

Dan is de 
ouderraad iets 

voor jou! 

Wil je een 
helpende hand 
zijn? Mail ons: 

andy.de.waele@ 
telenet.be

Quiz : 

21 maart 
2020

Paasontbijt:

13 april

2020
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GOED OM WETEN… 
 

 

Inschrijven in onze school 

Meld je eerst aan op  www.naarschoolinzele.be en volg dan onderstaande stappen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar houden we tot de paasvakantie een 

rijstpapjesverkoop ten voordele van Broederlijk 

Delen.  

Leerlingen die € 1 meebrengen op woensdag, 

krijgen op vrijdag een rijstpapje mee naar huis. 

http://www.naarschoolinzele.be/
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Fietsplaatjes 

 

 

 

Alle leerlingen kregen de afgelopen weken een 

fietsplaatje met de naam en het nieuwe logo 

van onze school.  

Je bent een ambassadeur van onze school als 

je dit plaatje op de fiets laat hangen. 

 

 

Voor- en naschoolse opvang : méér dan opvang ! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuk... en activerend !

De voor- en naschoolse opvang  

die door onze school georganiseerd wordt,  

begint ’s morgens om 7u. tot het begin van de lessen,  

en start in de namiddag na de schooluren tot 18.15u.  

Van begin tot einde: leuk en activerend! 
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Biodiversiteit 
‘Dikke truiendag’ stond dit jaar in het teken van ‘Meer 

biodiversiteit helpt het klimaat’. In het 

leerlingenparlement kwamen naar aanleiding hiervan 

toffe ideeën naar voor om meer biodiversiteit op 

school te krijgen.  

 

Onze leerlingen stelden een actieplan op en hebben er alvast zin in…   

Binnenkort gaan verschillende klassen aan de slag met volgende acties: 

Bloembakken op de vensterbanken van het huis  

Bloempotten met wilde bloemen op de speelplaats 

Bijenhotels hangen in de moestuin  

Vlinderstruiken planten aan de klas van juf Deborah 

Een vijverkuip plaatsen in de hoek van de speelplaats van vestiging 2 

Nestkastjes hangen op de speelplaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je graag de avonturen van onze klassen mee beleven, surf dan zeker naar de 

klasblogs. 

❑ Ballonnenklas en bijenklas: http://bijenballonnenklas.blogspot.be/ 

❑ Ridderklas en circusklas: http://riddercircusklas.blogspot.be/ 

❑ Natuurklas: http://natuurklas.blogspot.be/ 

❑ 1ste leerjaar a en b: http://eersteleerjaarbasisschoolzeleheikant.blogspot.be 

❑ 2de leerjaar a en b: http://tweedeleerjaarzeleheikant.blogspot.be/ 

❑ 3de leerjaar a en b: http://derdeleerjaarheikant.blogspot.be/ 

❑ 4de leerjaar a en b: http://heikant4de.blogspot.be/ 

❑ 5de leerjaar a en b: http://heikant5.blogspot.be/ 

❑ 6de leerjaar a en b: http://6azele-heikant.blogspot.be/ 

Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom van de natuur aan te duiden. 

Het gaat om de grote verscheidenheid aan dieren, planten, habitats en genen. 

Biodiversiteit zorgt door de interactie met omgevingsfactoren voor ecosystemen waarin 

organismen kunnen leven, zoals bijvoorbeeld de mens. We kunnen immers niet 

overleven zonder de natuur, en toch beschouwen we die als iets vanzelfsprekends. 

http://bijenballonnenklas.blogspot.be/
http://riddercircusklas.blogspot.be/
http://natuurklas.blogspot.be/
http://eersteleerjaarbasisschoolzeleheikant.blogspot.be/
http://tweedeleerjaarzeleheikant.blogspot.be/
http://derdeleerjaarheikant.blogspot.be/
http://heikant4de.blogspot.be/
http://heikant5.blogspot.be/
http://6azele-heikant.blogspot.be/
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ONZE SCHOOL IN DE AFGELOPEN MAAND… 
 

Project Kunstkuur  

 

 

In februari 2019 dienden wij een voorstel van project in bij ‘Kunstkuur’ 

(https://www.cultuurkuur.be/). Het project kreeg de naam ‘Dol op de wereldbol’.  

Begin mei 2019 kregen we het bericht dat de beoordelingscommissie van Kunstkuur, 

samengesteld uit experten van het culturele en het onderwijsveld, ons project goedkeurden. 

Dankzij dit project, waarvoor we samenwerken met de Gemeentelijke Academie voor 

Beeldende Kunst uit Hamme, zal er een leerkracht van de Academie gedurende 3 schooljaren 

7 uur per week komen lesgeven in onze school en de muzische vorming in de klassen komen 

ondersteunen. Het project ging van start op 1 september 2019.  

In iedere nieuwsbrief informeren wij welke activiteiten er ondernomen werden en aan welke 

leerplandoelstelling er bijgedragen werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cultuurkuur.be/
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Op dikke truiendag hielden 

we een wedstrijd. In de 

kleuterafdeling en de eerste 

graad mochten onze 

kinderen tellen welke juf 

het meeste kledingstukken 

boven elkaar kon dragen. 

In de tweede en derde 

graad was het aan de 

leerlingen om ter meest 

laagjes te tellen… 

 

 

 

‘ Twee vliegen in één klap…’ 

Het is aangetoond dat voorlezen zowel 

de taalontwikkeling als de fantasie 

stimuleert. Ook buiten de voorleesweek 

in de maand november besteden we 

aandacht aan het voorlezen.  

De afgelopen weken lazen de kinderen 

uit het vierde leerjaar voor aan onze 

kleuters.  

Een leerrijke activiteit zowel voor onze 

leerlingen als voor de kleuters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De  

‘gekke week’ 
 

Gekke haren, gekke kousen, gekke hoeden, gek in fluo,… maar ook mooie kapsels! 

Je kon het zo gek niet bedenken of in onze school was het te merken tijdens onze  

‘gekke week’. Dit is de week voor de krokusvakantie. 

Mooi om te zien en de kinderen vonden het heel leuk. 



 

 - 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 21 februari sloten we onze gekke week af met een heuse carnavalstoet. 

In het kader van ons jaarthema                                           ‘dol op de wereldbol’ maakte 

elke klas zelf de kledij van een                                                  (land in een) continent. 
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Kansarmoede en onderwijs 

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen 

beknot worden in hun kansen om voldoende te 

kunnen deelnemen aan het maatschappelijk 

leven, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting.  

Het is een thema dat veel aandacht verdient, ook 

in het onderwijs. Het onderwijs alleen kan 

kansarmoede niet uitroeien, maar toch maken 

scholen vaak meer verschil dan men denkt en 

slagen ze er in om leerlingen echt uit de armoede 

op te tillen.  

 

Op 11 februari woonden al onze juffen hierover 

een open lezing bij. Het was een beklijvende 

uiteenzetting. 

 

 

 

 

 

Kindergemeenteraad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste 

kindergemeen-

teraad was leuk.  

We mochten 

allemaal aan 

een grote tafel 

zitten.   

De kinderburge-

meester en 

schepenen 

werden 

verkozen via 

een spel.   

We kijken al uit 

naar de 

volgende keer. 

 



 

 - 11 - 

FAMILIENIEUWS 
 

Overlijden 

▪ Henriette De Mulder, schoonmama van mevrouw Christine 

(middagtoezicht), overleden op 31 januari 2020 

▪ Johan Wauters, grootvader van Rune, Yuna en Nore Haentjens, overleden 

op 10 februari 2020 

▪ Raf Van Wichelen, papa van Katrien Van Wichelen (middagtoezicht), 

overgrootvader van Brend en Ruben Vehent en Wout Weyten, overleden 

op 13 februari 2020 

▪ Alyssa Wauters, nicht van Rune, Yuna en Nore Haentjes, overleden op  

18 februari 2020. 

Wij bieden onze christelijke deelneming aan bij deze overlijdens. 

 

 

BELANGRIJKE DATA  

VOOR SCHOOLJAAR 2019-2020 

De jaarkalender van het huidige schooljaar kan geraadpleegd worden op onze website onder 

het tabblad ‘activiteitenkalender’ of via onderstaande link: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.co

m&ctz=Europe%2FBrussels 

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBrussels
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rap99cnbj7s6vjgikl6ibb2il4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBrussels

