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Menu

Afbeelding maandmenu

Pastoraal

Familienieuws

Proficiat met de geboorte van:
 Louise, een zusje voor Elle (2B)
 Klara, een zusje voor Hanne (5)
Onze cavia’s op school mochten ook twee caviaatjes verwelkomen. De namen
zijn nog niet gekend.

Met enige droefheid melden wij het overlijden van:
 de schoonmoeder van juf Kimberly (geel)
 de grootmoeder van Alec (2A)
We wensen de familie veel sterkte toe!

Rakker

Rakker coördinator: stijn.beerens@debloesem.net
Rakker medewerkers: Gina, Cindy, Godelieve, An, Anja,
Brenda, Melanie, Justien en Patricia

Ouderraad
Beste Ouder(s)
We hopen dat al jullie kapoentjes braaf geweest zijn de voorbije maanden,
zodat de goede Sint ze toch iets gebracht heeft.
Misschien één of meerdere pakjes en een goed rapport!
Wel om dat goed rapport te vieren houden wij met de ouderraad het
oudercafé open op 24/01/2019. Dit gaat door samen met het oudercontact van
de kleuterschool.
Terwijl u wacht kan u bij ons een drankje nuttigen .
Dus ….

Maak jezelf zichtbaar!!

De winterperiode brengt ook heel wat donkere dagen met zich mee, daarom
vragen wij nogmaals om uw kinderen steeds het fluohesje te laten dragen.
Jezelf zichtbaar maken in het verkeer is en blijft uiteraard heel erg belangrijk!
Er zijn twee mogelijkheden:
1) je voorziet als ouder zelf een fluohesje
2) je koopt een IDO-fluohesje via het secretariaat aan voor €4
TIP: Om duidelijk te maken van wie het fluohesje is, schrijf de naam met
alcoholstift op de reflecterende band.

Rode- Neuzendag
Dankzij de inspanningen van de leerlingen en leerkrachten van de kleuterschool
en klas 3 konden we maar liefst €350 verzamelen.
Als officiële Rode- Neuzenschool zijn we dan ook trots dit bedrag te kunnen
overmaken.
Hopelijk kunnen we op deze manier ons steentje bijdragen om psychische
problemen bij jongeren efficiënt en snel aan te pakken.

Infrastructuur
_________________________________________________________________
Onze interne veiligheidscoördinator Juf Lara zal u, via smartschool, regelmatig
op de hoogte houden van de plannen en de vorderingen met betrekking tot de
uitbouw van onze kleuterblok.
Indien u specifieke vragen heeft inzake het veiligheidsaspect kan u steeds een
mailtje sturen naar: lara.monsaert@debloesem.net

Nieuwe digitale communicatie
Zoals eerder aangekondigd zullen wij vanaf maandag 05.11.2018 onze
uitgaande communicatie digitaliseren.
Hieronder sommen wij de belangrijkste zaken op:
Waarom digitaliseren?
* We sparen het milieu door heel wat minder papier te verbruiken.
* We zorgen er voor dat alle brieven op hetzelfde moment worden
verstuurd.
* We bereiken op hetzelfde moment alle ouders.
* We sparen flink wat geld uit door minder papier te verbruiken.
* We maken jullie vertrouwd met het platform ‘Smartschool’ (=SS) daar
dit binnen de lagere school frequent wordt gebruikt.
Welk Platform?
Documenten in digitale vorm zullen via het platform ‘Smartschool’
worden verspreid.
Jullie ontvangen hiervoor een persoonlijke login. Deze login zal je in
bijgevoegde brief terugvinden.
In bijlage kan u tevens de samenvattende handleiding terugvinden.
Goedkeuring?
De beslissing om deze communicatie te digitaliseren werd in overleg met onze
ouderraad genomen!
PC/ App?
* Smartschool is gratis via het internet te gebruiken.
* De app is gratis via Android of IOS te downloaden.

Welke documenten?
* Rapporten
o De inlogcode zal je in bijgevoegde brief terugvinden.
* Uitgaande informatieve documenten: ENKELE DIGITAAL
o Deze worden persoonlijk via SS toegestuurd
o Deze worden in een centraal mappensysteem bewaard (zeer gemakkelijk te
raadplegen)
* Uitgaande invuldocumenten: STEEDS DIGITAAL EN OP PAPIER
o Deze worden NIET persoonlijk via SS toegestuurd!
o Deze worden in een centraal mappensysteem bewaard (zeer gemakkelijk te
raadplegen)
o Deze worden via het heen- en weerschrift (kleuterschool) en agenda (lagere
school) meegegeven.
Zender?
* Documenten kunnen door de klasleerkracht/ zorg- of turnleerkracht/
directie/ rakker- coördinator/ secretariaat worden verstuurd.
* Ouders kunnen de leerkracht via het heen- en weerschrift of agenda
contacteren, NIET via SS!
Verplicht?
U zal, na een proefperiode van 4 weken, de kans krijgen om de uitgaande
communicatie enkel in papieren vorm te ontvangen. Wij hopen dat u vanuit
ecologisch en financieel standpunt de digitale versie verkiest.
Proefperiode?
Gedurende deze periode zal u via het brief- icoontje in het heen- en
weerschrift/ agenda op de hoogte worden gebracht dat een document digitaal
via SS werd verstuurd.
Helpdesk
ictco@debloesem.net

Vernieuwde werking VCLB
Naar aanleiding van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding (april 2018) zijn
volgende aspecten nieuw in de CLB-werking:
- Openingsuren:
Alle werkdagen
Van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30, op maandag tot 19u
(op schooldagen)
Op afspraak
- Sluitingsperiode:
Van 15 juli tot en met 15 augustus
Tijdens de kerstvakantie (met uitz. van de laatste 2 dagen)
en de paasvakantie (met uitz. van de eerste 2 dagen)
Tijdens ‘brugdagen’ (zie www.vclbaalst.be)
- Het aantal medische onderzoeken wordt teruggebracht van 7 naar 5.
Hierover vindt u een brief in bijlage.
Het logo van alle Vrije CLB’s (zie hoofding) is nieuw!
Voor het vijfde en zesde leerjaar: ivm informatie over het Secundair Onderwijs
gaat de infodag voor ouders (en leerlingen) door op zaterdag 19 jan. 2019 van
10u tot 17u op het CLB zelf. Een uitnodiging volgt in december. Daarnaast
krijgen de lln. van het zesde leerjaar ook info in de klas.
Tot slot vestigen we graag nog even de aandacht op onze CLBchat waardoor elk
CLB gratis en anoniem ook buiten de openingsuren bereikbaar is voor
informatie en advies.

Van 7 naar 5 keer ‘op medisch onderzoek’
Vanaf dit schooljaar wijzigen de medische consulten van het CLB. We zetten
alles graag voor u op een rij.
In de toekomst zullen er 5 contactmomenten plaatshebben en 4
vaccinatiemomenten. Dit schooljaar (2018-2019) werken we met een
overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in goede banen te leiden.
We komen van een situatie waarin leerlingen zeven keer op consult kwamen bij
het CLB. In de beperkte consulten keken we slechts een paar items na. Die
onderzoeken konden op school gebeuren. In een algemeen consult keken we
meer na. Daarom kwamen de leerlingen naar het CLB of was er een ruimte op
school nodig met een uitgebreidere accommodatie. De consulten waren
verplicht.
Oude
situatie

1e
kleuter

2e
kleuter

1e
leerjaar

3e
leerjaar

5e
leerjaar

Type consult

beperkt
consult

algemeen
consult

beperkt
consult

beperkt
consult

algemeen
consult

Vaccinatieaanbod

vaccinatie

1e sec.

algemeen
consult
vaccinatie
vaccinatie
(meisjes)

3e sec.
algemeen
consult
vaccinatie

Nieuwe situatie: 5 contactmomenten
Alle leerlingen krijgen voortaan systematisch een uitnodiging voor vijf
contactmomenten. Daarnaast blijven de vaccinatiemomenten behouden. De
systematische contactmomenten blijven wettelijk verplicht voor iedere
leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook
onder deze regelgeving.
Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische
contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is.

Overgangsjaar 2018-2019
De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen
een regelmatig aanbod te bieden. We lassen daarom een overgangsjaar in
tussen het oude en het nieuwe systeem. Zo vermijden we dat bepaalde
leerlingengroepen voor een lange tijd geen aanbod krijgen. We wijken dus voor
één schooljaar af van het nieuwe schema.

Overgangsjaar
2018-2019

1e
kleuter

Contactmoment

verplicht beperkt
aanbod

Vaccinatieaanbod

2e
kleuter

1e
leerjaar

4e
leerjaar

verplicht geen
aanbod
X

5e
leerjaar

X

6e
leerjaar

1e sec.

3e sec.

beperkt
aanbod

beperkt verplicht
aanbod
X
X
(meisjes)

We overlopen even de aandachtspunten:
 De grootste verandering is het belang dat we hechten aan de
aanwezigheid van ouders tijdens het 1ste contactmoment van de 3-jarige
kleuter. Op dat ogenblik nemen we de voorschoolse rol van Kind en
Gezin over en willen we graag uitgebreid kennismaken. We rekenen
hierbij op u, de ouder.
 De kinderen van de tweede kleuterklas hebben slechts een beperkt
aanbod gehad vorig schooljaar in de eerste kleuterklas en worden in het
nieuwe systeem pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd. Daarom
zal de arts het dossier van uw kind nakijken. Indien nodig wordt uw kind
uitgenodigd voor een beperkt onderzoek (vb. een extra controle van het
zicht of het gehoor, opvolging van de groei, …). U kan ook zelf een
(bijkomend) onderzoek aanvragen.
 Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.
 Om de overgang haalbaar te maken, doen we geen aanbod in het vierde
leerjaar. Deze leerlingen werden in het oude schema nog in het derde
leerjaar gezien vorig schooljaar en het is geen kritische leeftijd voor
groei.
 Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor
vaccinatie.
 Leerlingen van het zesde leerjaar hebben eveneens recent een volledig
consult gehad. Toch kiezen we er voor om deze leerlingen een beperkt
aanbod te bieden. Ze zitten immers in een kritische leeftijd voor de groei
en de puberteit. Wachten tot het derde secundair is daarom een te lange
periode.
 Leerlingen uit het eerste secundair krijgen een beperkt en vrijblijvend
aanbod. Deze leerlingen zitten eveneens in een kritische leeftijd voor de
groei en de puberteit. Door de wijziging zouden zij een lange periode
geen aanbod krijgen.
 Het aanbod in het derde secundair is een contactmoment zoals
voorheen.

 Ouders die zich zorgen maken over groei en ontwikkeling van hun kind,
kunnen op elke leeftijd een contactmoment aanvragen bij het CLB.

Het nieuwe schema vanaf september 2019
1e
1e
4e
Nieuwe
kleuter
leerjaar
leerjaar
aanpak
Contactmoment

X

Vaccinatieaanbod

X
X

5e
leerjaar

x (*)

6e
leerjaar

1e sec.

X
X

3e sec.
X

X
(meisjes)

X

 Het contactmoment in het vierde leerjaar kent een beperkte inhoud, met
de focus op de opvolging van groei en zicht (*).
Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, werken we niet met
klasgroepen of schooljaren, maar gaan we een leeftijdsgebonden aanbod doen.
Concreet wil dat zeggen dat we deze leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6
jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.
Om welke leerlingen gaat dat?
 leerlingen die 2 of meer jaar afwijken van een klassiek schooltraject
 leerlingen die voor de eerste keer ingeschreven worden in een
Nederlandstalige school en die dus nog geen contact hadden met het CLB
 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

Indien u vragen heeft, kan u ons uiteraard steeds contacteren.
Met vriendelijke groeten
Het voltallig medisch team van artsen en verpleegkundigen

BIB De Bloesem
Op donderdag 27 september werd onze bib officieel geopend.
Onze SCHOOLBIB kadert binnen de brede schoolwerking en heeft als doel onze
leerlingen en ouders tot lezen te stimuleren!
Het verkleinen van de drempel tot bibliotheekbezoek zal leiden tot een
frequenter en intenser leesgedrag.
Met een aanbod van strips, non- fictie, kinder-, prenten- en luisterboeken,
maar ook volwassenromans hopen we alvast een mooi en gevarieerd aanbod
te kunnen leveren!
De bib is elke donderdag open van 15 uur tot 17.30 uur.
(uitgezonderd tijdens vakanties of lokale verlofdagen)

Sfeerbeelden
Foto’s zijn te vinden op onze Facebook-pagina.
https://www.facebook.com/vbsdebloesem/

