Klasverdeling volgend schooljaar
Beste ouders
Morgen houden we een doorschuifdag, zodat de kindjes al eens hun klasje (en
leerkracht) van volgend schooljaar kunnen verkennen.
Hieronder vind je meer info om toch meer duiding te geven:

K1:

juf Chantal
Vanaf februari kan er een extra leerkracht bij komen.

K2:

juf Kathleen (Zij werkt 4/5 en wordt op dinsdag- en vrijdagnamiddag vervangen
door juf Charlotte)

K3:

juf Lut (zij werkt 4/5 en wordt op vrijdagvoormiddag vervangen door juf
Charlotte)

Extra ondersteuning: juf Charlotte en (kinderverzorgster) juf Melanie
Omdat L1 een zeer klein klasje zal zijn van 5 kindjes, kiezen we ervoor om L1
en L2 in de namiddagen samen te nemen bij juf Sabine voor de lessen
muzische vorming, turnen en wereldoriëntatie. Kinderen kunnen veel meer
van en met elkaar leren in een groepje van 19 dan met 5.
Voor de lessen taal en wiskunde blijven de klasjes gesplitst. Op die manier
kunnen we alle kinderen enorm sterk opvolgen en de juiste zorg bieden.

L1:

juf Sabine

L2:

juf Anette

L3-4:

meester Bart

L5:

juf Eileen in de voormiddag voor wiskunde - taal
en juf Inge in de namiddag voor de projecten WO, MV en LO.

L6:

juf Niki

L3 en L4 tellen samen 18 kinderen. We nemen die ook samen. Juf
Anette komt ondersteunen (zorg) in de namiddag.
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Juf Inge wordt halftijds coördinator om programmeren op te
starten of verder te begeleiden in de klassen en workshops te
geven in het buurthuis (of onze school) op zaterdagvoormiddag.
We krijgen hiervoor een subsidie van de provincie.
Meer info volgt in september.

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST:
In de toekomst willen we meer inzetten op coteachen of ‘samen lesgeven’. Leerkrachten staan
dan met 2 voor de klas. Op die manier kunnen ze
elk hun eigen talenten inzetten, elkaar aanvullen
en versterken, leren van elkaar.
Ook zitten we regelmatig samen met collega’s van
andere scholen om samen projecten uit te
werken. Zo werken we voor Frans in de 3de graad
samen met leerkrachten van de middenschool
Brugge, die samen lessen Frans geven met onze
eigen leerkrachten.
De komende jaren zullen we dit verder uitwerken en uitproberen.
Om die samenwerkingen de ruimte te geven, willen we de klaslokalen zo veel als
mogelijk vergroten. L3-4 heeft nu 1 groot lokaal (de muur werd gedeeltelijk uitgebroken)
en dus meer dan voldoende plaats om te werken. Als het aantal leerlingen vergroot,
komt daar dan gewoon een leerkracht bij.
Later bekijken we waar we dit met de andere lokalen ook kunnen doen.

Voor meer info kunt u terecht bij de klasleerkrachten.
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