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Woordje… van een tevreden directeur. 
 

Dit schooljaar is ons motto: ‘Content met mijn talent’! 
 

Ondertussen kan ik schrijven dat ik ontzettend content ben met het vele talent waarvan 

ik elke dag (gratis dan nog) mag genieten in De Wassenaard. 

Een kleine bloemlezing… 
 

Enkele kinderen gebruikten hun talent om een moestuintje aan te leggen en te 

onderhouden. Wat heb ik genoten van hun enthousiaste reacties bij het terugzien van 

hun eigen kweek na de zomervakantie! 
 

Tijdens diezelfde zomervakantie waren heel wat 

talentvolle arbeiders aan het werk op school. Het 

resultaat van hun kunnen, mag gezien worden:  

- de vernieuwde kleuterklas voor 2KA (juf Veerle 

en juf Nancy),  

- de traphal tussen refter en computerklas  

   (We zullen dit nog eens laten overdoen voor de 

traphal van 5/6 LJ!),  

- het sas tussen de meisjestoiletten en het 

leraarslokaal,  

- de verzorgingsruimte voor onze jongste 

peutertjes,  … 

Een pluim ook voor Benny, de voorzitter van 

het schoolbestuur die het talent heeft om al 

deze werken efficiënt te coördineren en tijdig te 

laten uitvoeren! 
 

Verder is er het talent van onze leerkrachten om onderwijsvernieuwingen heel concreet 

waar te maken in hun onderwijspraktijk. Ik denk hierbij aan: 

- doelgericht onderwijs met een op deze doelen afgestemde evaluatie en rapportering 

- drie-sporen-onderwijsaanbod met makkelijker, gewone en moeilijker opdrachten 

- zelfregulerend leren met aandacht voor een goede leer- en werkhouding 
 



Ik moet zeker ook het talent van onze vrijwillige klusjesman Gilbert vermelden. Hij 

heeft niet alleen de technische kennis en vaardigheden. Hij doet alles met een heel 

groot hart voor de school! 
 

Nu het voor vele schooldirecteurs een uitdaging is om voldoende personeel te vinden, 

kan ik gelukkig nog een beroep doen op het talent van juf Lies, juf Mieke 

(kleuterjuffen) en juf Annemie (onderwijzeres) om in geval van nood eens in te 

springen. 
 

Tot slot wil ik ook wel eens het creatieve 

en organisatorische talent binnen de 

‘Halloweentocht’-werkgroep van de 

ouderraad aanhalen. 

Zij zorgden voor een super editie voor de 

kinderen en hun ouders. 
 

Als directeur van De Wassenaard kan ik 

alleen maar besluiten: ‘Content met HUN 

talent!’ 
 

 

directeur Filip 

 

Overzicht oudercontacten en rapporten 
 

In de nieuwsbrief van juni 2021 gaf ik al aan dat we kiezen voor een permanente 

evaluatie waarbij de leerlingen heel ‘kort op de bal’ feedback krijgen over hun 

ontwikkeling. 

 

Het rapporteren hierover naar jullie ouders toe, doen 

we op verschillende momenten gespreid over het 

schooljaar. 

Dit rapport geeft dan een beeld van de ontwikkeling 

van je kind gedurende een aantal maanden. Momenteel 

werken we hard aan dit nieuwe, uitgebreide rapport 

met zowel punten als doelen  maar dit is nog niet af.  

 

 

Enkel voor het 5de en 6de leerjaar organiseren we nog een toetsenperiode. Voor de 

andere leerjaren werken we met de resultaten van toetsen die na elk leerstofblok 

worden afgenomen. 
 



Even een overzicht van wat jullie mogen verwachten op vlak van rapportering: 

- SCREENINGS OKTOBER 

We brengen de ontwikkeling van alle kinderen 

(kleuter en lager) in kaart. Tijdens een overleg 

(met leraar, directeur, CLB, zorgleerkracht) 

worden voor sommige leerlingen leerdoelen 

geformuleerd waaraan de komende 

weken/maanden zal gewerkt worden. We 

bewaken ook dat alle kinderen de zorg en 

begeleiding krijgen waaraan ze nood hebben. 

Ouders in het lager krijgen hierover een brief. 

Ouders in het kleuter worden mondeling 

ingelicht door de juf. 

- HERFSTRAPPORT voor 1LJ →  6LJ 

- week van 15 tot 19 november: 

OUDERCONTACTEN KLEUTER 

- week van 22 tot 26 november: OUDERCONTACTEN LAGER (2LJ → 6LJ) 

- week van 20 tot 24 december: OUDERCONTACTEN 1LJ 

- 24 december: KERSTRAPPORT 1LJ 

- SCREENINGS JANUARI (idem oktober) 

- 2de helft van januari: TOETSENPERIODE voor 5LJ en 6LJ 

- eind januari: WINTERRAPPORT voor 2LJ → 6LJ 

- dinsdag 29 maart: OUDERCONTACT met ADVIES STUDIEKEUZE voor 6LJ 

- PAASRAPPORT voor 1LJ →  6LJ 

- SCREENINGS APRIL/MEI (idem oktober) 

- week van 25 tot 29 april: OUDERCONTACTEN LAGER (2LJ → 6LJ) 

- week van 9 tot 13 mei: OUDERCONTACTEN KLEUTER 

- maandag 20 juni: START TOETSENPERIODE voor 5LJ en 6LJ 

- week van 27 tot 30 juni: OUDERCONTACTEN 1LJ 

- einde schooljaar: OUDERCONTACTEN voor 2LJ →  6LJ… 

 … wanneer je dit als ouder wenst 

 … wanneer de studiekeuze niet zo evident is 

 … wanneer zich een duidelijke wijziging in de ontwikkeling voordeed 

 … wanneer extra ondersteuning tijdens zomervakantie zich opdringt 

 … wanneer externe hulp nodig blijkt 

 

Een blik op de kalender… 
 

- Herfstvakantie van 01 tot 07/11 

- Wapenstilstand: donderdag 11/11 (geen school) 

- Pedagogische studiedag: vrijdag 12/11 (geen school) 

- Heuvelklas 4LJ (Kemmel): van woensdag 17/11 tot vrijdag 19/11 

- Boekenbeurs: vrijdag 19 en zaterdag 20/11 



- Oudercontactweek ‘kleuter’: van 15 tot 19/11 

- Oudercontactweek ‘lager’ (2-6LJ): van 22 tot 26/11 

- Sinterklaasfeest: maandag 06/12 

- Oudercontactweek 1LJ: van 20/12 tot 24/12 

- Kerstvakantie: van vrijdag 24/12 (12.00 uur!) tot en met zondag 

09/01 

- Pedagogische studiedag: woensdag 19/01 

- Hoogteklas 6LJ (Durbuy): van wo 09/02 tot vrijdag 11/02 

- Krokusvakantie: van maandag 28/02 tot en met zondag 06/03 

 

Familienieuws 

Wij zijn blij met de geboorte van: 

- Maud, kleindochter van juf Carol (4B) 

- Eva, kleindochter van meester Danny (3B) 

- Fay, zusje van Mona (2KB) 

- Aline, dochter van juf Marlies (3A) 

 

Wij zijn verdrietig om het 

heengaan van: 
 

- Mevr. Thérèse Schutyser (oma van juf Sarah Desauter en gewezen leerkracht 

van De Wassenaard) 

 

  

 

 

 

 

 

 


