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4 WISSELWERKING 

 

 

 

 
nieuwsbrief 

 

 

de directeur aan het woord 
 
In mei leggen  …… je weet het wel zeker? Of het 
helemaal waar is, weet ik niet, het klinkt in elk 
geval “superlentig” ! Hier op school leggen we in 
elk geval het bijltje nog lang niet neer. 
In mei vatten we de laatste rechte lijn naar juni 
aan. Het is in feite de laatste echte lesmaand. Het 
belangrijkste is achter de rug, gekend, gekund, 
beleefd, ….. Zeker, zelfs in corona-tijden kunnen 
we het programma afwerken. Dat lukt ons wel. 
 
Ik wens de lezers een maand van lentegevoel: 
weiden vol madeliefjes, pinksterbloemen, 
boterbloemen. Zotte lammekes die in de wei 
dartelen, rondvlerkende acrobatische kieviten, 
tjilpende mussen en fluitende merels. Ik wens je 
de smaak van een stengel zure rabarber (met wat 
suiker, of mag dat niet  ) en dan de gekende  
“voze” tanden. Ik hoop dat dat gevoel allemaal 
ook in de school te beleven valt. We willen in elk 
geval onze best doen om de wereld zo breed 
mogelijk te verkennen, te begrijpen en te beleven: 
met het verstand, het gevoel, het hart, de smaak, 
de tast. “multisensorieel” heet dat.  
(klinkt echt wel supergeleerd, niet ?) 
 

 
 
En dat de Coraona toch maar snel  
de biezen pakt en weer verdwijnt, of dat we het 
onding tenminste de baas worden. Het wordt tijd 
dat alles weer een beetje normaal gaat kunnen 
verlopen. We kijken er naar uit ……. 

 
 

 

 

kalender voor mei 
  
4 personeelsvergadering 

geen NSL vandaag 
project afvalverwerking L3 en L5 
L4: Hidrodoe 

6 sportdag voor L3 
project afvalverwerking L4 en L6 

7  pedagogische studiedag 
vrije dag voor de kinderen 

9 take away ontbijt 

13& 
14 

Hemelvaartweekend : 
vrije dagen. 

20 peilproef wiskunde voor L6 
24 pinkstermaandag 

vrije dag 
 

  
Vergeet niet om op zondag 9 mei je bestelde 
ontbijtpakket(ten) te komen ophalen he.  
Anders eten wij het op hoor.   

. 

 

  

Terug van weggeweest 
Juf Greet is na de paasvakantie weer terug aan 
de slag gegaan. Dit vinden we super. Ook de 
kinderen in de Zara-klas zullen blij zijn dat de juf 
weer voor de klas staat. 
Een bijzonder woord van dank en appreciatie 
voor juf Wendy is hier ook wel op z’n plaats. Zij 
heeft de vele weken in het tweede trimester de 
beide klassen voortreffelijk geleid en onderwijs 
gegeven. (er was geen vervanging te vinden, en 
de vervanging die er was, viel ook nog eens uit). 
Juf Wendy heeft dat super gedaan.  
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Outcomes: gegevens verwerken 
 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren nemen we jaarlijks deel aan externe, gevalideerde  
toetsen . Deze worden afgenomen buiten onze gewone schooleigen toetsen.  
Dit kwaliteitsonderzoek maakt onderdeel uit van het ROK (Referentiekader Onderwijskwaliteit).  Dit 
referentiekader legt de school op om haar eigen kwaliteit te meten, te evalueren en zo nodig bij te 
sturen. Bij doorlichtingen wordt dit ook bekeken door de inspectie. 
 
Vooreerst is er voor alle leerjaren de IGEAN-toets. Dit is een intercommunale toets waar jaarlijks één 
leergebied (domein) in de focus staat. Voor alle duidelijkheid: deze toetsen worden niet mee 
verrekend op het rapport van de kinderen. 
 
Verder zijn er voor het 6de leerjaar de OVSG- toetsen. Deze toets behandelt alle leergebieden en 
domeinen. Zij toetst echt af of de eindtermen in voldoende mate worden behaald. Deels telt deze ook 
mee voor het rapport. 
 
Dit jaar is De Wissel ook geselecteerd om deel te nemen aan de peilproeven, in opdracht van 
Onderwijs Vlaanderen. Dit is een screening in hoeverre de eindtermen (in dit geval wiskunde) worden 
behaald door de leerlingen over heel Vlaanderen. We zijn benieuwd naar dit resultaat. 
 
Het is geenszins de bedoeling dat kinderen voor deze toetsen extra leertaken krijgen. 
Deelname aan deze toetsen stelt de school in staat om haar resultaten te vergelijken met de 
resultaten van duizenden andere kinderen in onze intercommunale, of in Vlaanderen . Het is niet de 
bedoeling om scholen te “ranken”. Op die manier komen we wel te weten waar we sterk staan, en 
waar eventueel kan worden bijgeschaafd in het onderwijsproces. 
 
Deelname aan zo’n gevalideerde en betrouwbare toetsen wordt trouwens opgelegd door de overheid 
(inspectie). 
 
We nemen al vele jaren aan deze toetsen deel, en de resultaten van De Wissel mogen best wel gezien 
worden. Wij zitten steevast rond en boven het gemiddelde. 
Wees dus gerust: je kind krijgt hier op school toponderwijs ! 
 

 
 
 
 
 

  

         

meten is weten 
weten is verbeteren  
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We zouden toch nog graag kunnen organiseren dat 
elk leerjaar een er een dagje op uit kan.  
De juf of meester mag een voorstel doen, en kan 
daarvoor een bus krijgen. Ze moeten wel zoeken 
naar  een bestemming waarbij de activiteit 
maximaal buiten kan doorgaan.  
De kinderen (en ook de leerkrachten) verdienen 
zeker en vast nog eens de deugd en het plezier van 
een dagje erop uit om samen plezier te maken. 
Ik ben alvast benieuwd wie naar waar gaat reizen! 
Veel plezier ! 
We hebben van de Vriendenkring ook nog altijd een 
geweldig cadeau te goed. De Avonturentocht in 
Huizingen. Deze is vorig jaar niet kunnen doorgaan 
wegens, ….. (ik wil het niet meer zeggen). De uitstap 
is herboekt naar 22 juni. Het is nu nog niet duidelijk 
of hij al of niet zal kunnen plaatsvinden. We hopen 
van wel. 

 

 
 
Ondertussen is de bezoekdag voor de kleuters 
van de derde kleuterklas ook geweest. Er zijn 
heel wat kindjes komen kijken met de ouders. 
Velen onder hen hebben ook al beslist om 
volgend schooljaar bij ons naar De Wissel te 
komen. Dat vinden we geweldig, natuurlijk. 
Er zijn ook kinderen die ingeschreven hebben in 
andere leerjaren. Iedereen is welkom bij ons, in 
welke klas dan ook. Nieuwe vrienden maken 
doen we graag. 
We kunnen nu beginnen puzzelen met de uren 
die we ter beschikking hebben om volgend jaar 
de klassen weer op z’n best te organiseren. Hoe 
die klasgroepen er uit gaan zien, hopen we in de 
nieuwsbrief van juni te kunnen meegeven. Nog 
eventjes geduld dus, wij hebben nog wat denk- 
en rekenwerk voor de boeg. 
 

 

 
Vorige maand namen een aantal 
kinderen deel aan de 
kangoeroewedstrijd. Dat is 
een wereldwijde reken-, denk- en 
puzzelwedstrijd.  
Ze hebben een certificaat van 
deelname gekregen. Enkele van hen 
kregen zelfs een prijs voor hun knappe 
resultaten. 
Proficiat aan allemaal! 
 
 
 
 
 
 

 


