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OPENING NIEUWBOUW

De officiële (feestelijke) opening van onze nieuwbouw wordt voorzien
op woensdag 6 september 2017 om 11u, een officiële uitnodiging volgt.
Enkele maanden geleden stonden we met een glas in de hand te klinken
op de ‘eerste steenlegging’ in aanwezigheid van alle kinderen,
hun ouders, alle medewerkers van ’t Groen Drieske en last but not
least onze Schepen van Onderwijs Opvoeding en Jeugd Elke
Decruynaere bijgestaan door haar collega van FM
en administratieve vereenvoudiging Martine De Regge.

Verhuisbeweging ‘t Groen Drieske

De verhuisbeweging van de containers is

In de oude vleugel neemt Elza, de

inmiddels ook al achter de rug… dank aan

zoco, de plaats in waar voorheen

iedereen voor de hulp.

Sven en Sarah zaten.

In de nieuwbouwvleugel komt naast een

Dieter (4de leefgroep) wordt

nieuw scoutslokaal, juf Alexandra met de

gelokaliseerd naast Sofie

allerkleinste kleuters, Sven en Sarah worden

(4de leefgroep) en in de overblij-

gehuisvest in een ruimer bureau aanpalend

vende containers komen

de leraarszaal.

Ann en Annik (3de leefgroepen)

Er werd ook gekozen voor een apart lokaal
waar zorgleerkrachten of lkr godsdienst –
zedenleer- islam rustig kunnen lesgeven.
Op de eerste verdieping komen de twee 5de

In het kleuterblok -stibo blijven
Emilia en Marijke (2de leefgroepen) en Charlotte (1ste leefgroep).

leefgroepen met Griet en Mayte en één 4de
leefgroep van Bie.

Save the date ->
Herfstvakantie WILT legt de
eerste hand aan de GRAS
speelplaats…

Leerlingengroepen
Vanaf september 2017 telt Freinetschool ’t Groen Drieske 4 kleuterklassen en 7 klassen lager.
Doordat onze bubbelklas opschuift naar de 4de leefgroepen en er twee nieuwe klassen bijkomen
worden al onze leerlingengroepen wat anders samengesteld. In ons pedagogisch project * wordt
uitgelegd hoe we onze leerlingen groepen vormen.
Onderdeel pedagogisch project indeling leerlingenroepen (de volledige versie -> zie website).
De school kiest niet voor lineaire doorstromingen, wat trouwens moeilijk haalbaar is gelet op de
bubbelklassen.
Op het einde van de leefgroep (2jaarlijks) is het een precaire en moeilijke evenwichtsoefening
waar gans het team in betrokken wordt.
Eerst wordt dit in deelgroepen besproken, daarna plenair met iedereen.
Pas als iedereen het eens is wordt dit naar de kinderen/ouders gebracht.
Met volgende criteria wordt rekening gehouden bij het verdelen van de groepen:
• Broers/zussen • Tweelingen • Jongens/meisjes • Zorgkinderen (niet alle zorg in één groep)
• Dynamiek in de groep (positief/negatief) • Dynamiek tussen kinderen (positief/negatief)
• Betrokkenheid/welbevinden (het is de schoolvisie waar het schoolteam 100% achter staat)
Het is niet de gemakkelijkste weg en vraagt moed, omdat er soms ingegrepen wordt in
processen die voor een leerkracht zichtbaar zijn maar niet voor een ouder. Dit vraagt een
transparante communicatie over eigen kind maar niet over andere kinderen.
Integriteit staat hier centraal. Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen weg te gaan.
Maar ook elke situatie is anders.
Vergelijken is onmogelijk. Het vraagt vertrouwen van de ouders en we zijn ons bewust van het
vertrouwen dat we vragen.
Verloopt alles naadloos? Nee, niet altijd. Maar we doen ons best vanuit de oprechte
bekommernis om elk kind. Daarom bekijken we opnieuw elk kind, want kinderen groeien, veranderen en dit vraagt dan opnieuw bijsturing.

We zien jullie allen graag terug op
Vrijdag 1 september maar eerst gaan we volop
genieten van een deugddoende vakantie.

