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vr 03/06 opleiding verkeersbrigadiers L5
ma 06/06 vergadering KSR
di 07/06 schoolreis kleuters

Wanneer u dit leest, is het
schooljaar reeds zijn laatste
maand ingegaan. Tijdens deze
eindspurt staan evaluaties, tevredenheidsonderzoeken,…
centraal. In het artikel hieronder leest u meer hierover. Ik
wens u en uw kind alvast een
rustige en succesvolle toetsenperiode toe!
Via deze laatste nieuwsbrief wil
ik u ook alvast meedelen dat
vanaf 1 juli 2016 ons nieuwe
schoolreglement alsook een
lijst met schoolbenodigdheden
voor het nieuwe schooljaar
online zullen worden gezet!
Ga alvast een kijkje nemen op
www.bsfaluintjes.be
Het nieuwe schoolreglement
omvat 73 bladzijden aan rechten en plichten alsook praktische informatie en (gewijzigde)

Beste ouders,

vr 17/06 ijsjesverkoop KSR

Het schooljaar loopt stilletjes
aan op zijn einde en hierbij horen de eindtoetsen.In de derde
graad krijgen onze leerlingeneindtoetsen voor wiskunde,
Nederlands en Frans. Bij deze
toetsen wordt er gepeild naar
kennis,vaardigheden en attitudes
die ze verworven hebben in de
loop van het schooljaar. Om
deze toetsen grondig te kunnen
voorbereiden krijgen de kinderen een schema mee. Hierop
kunnen ouders en leerlingen
volgen wanneer welke toetsen
plaatsvinden. Daarbij hoort ook
een bundel waarin ouders en
leerlingen kunnen zien wat ze
voor welke toets moeten kennen en kunnen. Via het werken
met dit schema en deze bundel
oefenen de leerlingen ook de
eindtermen voor 'leren leren'. In

vr 24/06 voetbalmatch KSR
ma 27/06 verrassingsworkshop L3
t/m L6
di 28/06 schoolreis L3-L4-L5-L6
di 28/06 proclamatie L6
di 28/06 oudercontact
do 30/06 rapport
do 30/06 uitdelen
prijsboeken









Wat zijn uw rechten en
plichten als ouder?
Wat zijn de rechten en
plichten van de school?
Hoe ziet ons huiswerkbeleid eruit?
Mag ik mijn kind voortijdig uit de klas halen?
Wat is de vakantieregeling voor volgend
schooljaar?
Wat zijn de tarieven of
ouderbijdragen voor
volgend schooljaar?
…..

Aan ieder van u alvast een aangename en deugddoende vakantie toegewenst!
Zeer genegen,
Ann Bruyland, directeur

Eindtoetsen 2015-2016

wo 08/06 zwemmen K3
di 21/06 schoolreis L1-L2
do 23/06 vergadering Groene Ridders

tarieven.
Enkel indien u als ouder akkoord
gaat met ons schoolreglement,
kan uw kind ingeschreven blijven
in onze school.
Daarom is het heel belangrijk dat
u voorafgaand aan het nieuwe
schooljaar ons schoolreglement
eens heel grondig doorneemt.
In de loop van de maand september 2016 zal dan gevraagd worden om een document voor kennisname en akkoord te ondertekenen.
Welke belangrijke informatie
vindt u zoal in ons schoolreglement?
In ons schoolreglement dat onlangs ook werd goedgekeurd
door de leden van onze schoolraad, krijgt u een antwoord op
vragen als

Wat zijn de rechten en
plichten van onze leerlingen?

het zesde leerjaar gaan we
hierin iets verder. Hier krijgen
onze leerlingen ook OVSGtoetsen. OVSG-toetsen zijn
genormeerde eindtoetsen.
Ook hier worden kennis, vaardigheden en attitudes getoetst.
Niet enkel in de derde graad
worden er eindtoetsen afgenomen. De leerkrachten van
de lagere school zorgen immers voor een graduele opbouw. Ook in de eerste graad
wordt er gepeild naar de kennis, vaardigheden en attitudes
van de leerlingen. Via een brief
worden de ouders een week
voorafgaand aan de toetsen op
de hoogte gebracht van de
planning. Vanaf de tweede
graad wordt er een studeerwijzer meegegeven. Via de
studeerwijzer kunnen ouders
en leerlingen volgen welke

toets wanneer ingepland is en
wat ze moeten kennen en kunnen. Nieuw vanaf het derde
leerjaar zijn de voorbereidingsbundels. Hierin krijgen de leerlingen de kans om de leerstof te
oefenen. Ouders krijgen alsook
een correctiesleutel aangeboden. Op deze manier kan de
voorbereiding gecontroleerd
worden door zowel ouders als
leerlingen. Vanaf het vierde leerjaar wordt er gewerkt met een
reflectieblad. Via een smiley
geven de leerlingen en de juf aan
hoe de toets verlopen is. Leren
leren staat in deze periode dan
ook centraal !

Juf Twiggy, zorgcoördinator

Wist u dat ...

Leve de vakantie!
Twee maanden,
Net geen negen weken,
62 dagen, 1488 uren,
89 280 minuten,
5 356 800 seconden.
Vakantie dus.
Grote vakantie.
Genieten, zingen en dansen.
Je laten verrassen
en je op sleeptouw
laten nemen.
Mee fladderen met de vlinder,
de natuur verkennen.
Wegdromen in de wolken.
Leve de vakantie!
Stef Desodt

… wij u allen nu reeds danken voor de fijne samenwerking gedurende het voorbije schooljaar?
… onze kinderen in september een upgepimpte speelplaats mogen verwachten dankzij onze leerkrachten en ons oudercomité?
… de ouders van de kinderen die in september de overstap maken naar het eerste leerjaar een levensbeschouwelijk vak dienen
te kiezen voor hun kind?
… het schoolreglement en de schoolbenodigdheden voor volgend schooljaar vanaf 1 juli 2016 online zullen staan?
… onze terugkomdag doorgaat op dinsdag 30 augustus 2016 van
13:30 tot 16:30?
bel
de fiets
dat is fijn
de fiets is zwart
leuk
(door Yorben Moyson en Iluna Eloot van het eerste leerjaar)
fiets
fiets rijdt
op het fietspad
ik rij te wild
au
(door Julie Saeys en Kobe Herinckx van het eerste leerjaar)
gras
fiets botst
tegen een boom
au! doet dat pijn
ja
(door Aiko Detemmerman en Michael Juchtmans van L1)

