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Samen op weg!

Meest voorkomende vragen bij
inschrijving
Katholieke open dialoogschool, wat is dat?
Dag allemaal.
Welkom op onze school.
Onze school is een open katholieke dialoogschool.
Dat betekent dat iedereen, van welke overtuiging ook, welkom is op onze school.
Tijdens de lessen godsdienst wordt er echter wel katholieke godsdienst gegeven, maar
ook andere godsdiensten en overtuigingen worden benaderd.
Ons belangrijkste uitgangspunt hierin is RESPECT.
Oei zo een grote school!
Onze schoolt telt ongeveer 400 leerlingen.
Dat zijn er heel wat!
Hoe meer leerlingen hoe meer leraars.
We hebben dus ook heel wat leraars die er allemaal zijn voor jullie.
Elk leerjaar heeft dan ook een vaste co-teacher die samen met de leraar in de klas
aanwezig is.
Daarnaast hebben we ook een vast zorgteam waar je met al je vragen terecht kan.
Zij zoeken steeds naar een oplossing voor elk van jullie!
Spelen we allemaal op dezelfde speelplaats?
Voor de kleuters is er een mooi afgesloten aparte speelplaats voorzien.
De andere leerlingen spelen op 2 aparte tijdstippen op de speelplaats zodat er veel plaats
is en voldoende toezicht.
De ochtend -en middagspeeltijd spelen de leerlingen van de lagere school samen omdat
we daar gebonden zijn aan wettelijke start en einduren.

Hoekenwerk. Wat is dat en wat levert dat op?
Om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgen,
wordt er gewerkt met hoekenwerk.
Dat betekent dat de klassikale instructie zo kort mogelijk is.
De leerlingen die alles begrepen hebben, kunnen na de instructie zelfstandig aan de slag.
Voor de leerlingen die wat extra uitleg nodig hebben, worden er miniklassen
georganiseerd door de klasleerkracht en de co-teacher.
Op die manier krijgen deze jongens en meisjes meer individuele hulp.
De leerlingen die minder hulp nodig hebben, blijven aan het werk en dus meer
gemotiveerd.
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Hoe krijg ik hulp in de klas?
Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk hulpmiddelen ter beschikking te stellen voor al
onze leerlingen. Een tafelkaart, een herleidingstabel, een ZRM, … noem maar op.
Deze hulpmiddelen mogen steeds gebruikt worden.
Als je een bril nodig hebt, zet je die toch ook op?!
Op die manier leren de leerlingen hun eigen talenten kennen en weten ze waarin ze wat
hulp kunnen gebruiken.
Wie helpt er nog naast de klasleerkracht?
Tijdens 2 à 3 voormiddagen is er in elk leerjaar ook een co-teacher aanwezig in de klas.
Die helpt tijdens het hoekenwerk.
In de namiddag werkt de co-teacher met leesgroepjes om op die manier het leesniveau
te verhogen of leerlingen taalrijker te maken.
Het zorgteam helpt de klasleerkrachten wanneer zij met vragen zitten die zij zelf niet
meer kunnen oplossen.
Het CLB is ook een vaste partner van de school waar we steeds terecht kunnen met al
onze vragen.
De betrokkenheid van onze ouders speelt hierin uiteraard een cruciale rol.
Ervaringsgericht onderwijs. Hoe pakken jullie dat aan?
Naast pure kennis proberen we de kennis ook zoveel mogelijk te koppelen aan de
werkelijkheid. Het omgevingsboek is hier een mooi voorbeeld van.
In de wereld van vandaag speelt techniek een grote rol.
Op onze school hebben we een technieklokaal waarin onze leerlingen met hun handen
aan de slag kunnen.
Daarnaast organiseren we ook creakriebeldagen, mos-dagen en pastorale activiteiten
waarin we onze leerlingen in contact willen brengen met cultuur en aandacht willen
geven aan het milieu en onze samenleving.
Ik word gepest. Wat nu?
Pesten kan niet! Ook niet op onze school!
Daarom wordt er veel aandacht aan besteed.
De werkgroep PSV organiseert anti-pestweken.
Wanneer er toch sprake is van pestgedrag volgen we een vast plan dat je uitgebreid op
onze website terugvindt.
Ik ben jarig. Wordt dat gevierd?
Uiteraard wordt je verjaardag op school gevierd!
De jarige wordt de ganse dag in de bloemetjes gezet door liedjes, leuke opdrachten, …
Wat de traktaties betreft, hebben we op school een duidelijke afspraak gemaakt.
Deze krijgen jullie allemaal door.
Huiswerk?
Op onze school wordt er huiswerk gegeven.
Iedereen krijgt een wekelijks planning via ons digitaal platform door zodat jullie
voorbereid zijn.
Onverwachte toetsen zijn dus niet aan de orde.
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Hoe krijgen mijn mama en papa info?
Alle info komt via ons digitaal platform Gimme.
Je hebt hiervoor enkel een smartphone nodig.
Wanneer je geen smartphone hebt, maak je andere afspraken met de school.
Alles blijft bewaard op Gimme in het “archief”. Je kan dit steeds raadplegen.
Op onze website vind je ook steeds alles terug: infoboekjes, mailadressen, … iets kwijt?
Ga dan zeker hier een kijkje nemen.
Inschrijven? Waar kan ik terecht?
Wil je graag wat meer info.
Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.
Je doet dit best via mail: directie@gvbszoutleeuw.be of telefonisch.
Wij contacteren je heel snel terug!!
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