
 

GO! basisschool atheneum 
Zuidlaan 3 

9200 Dendermonde 

 
Vestiging: 
 
Leefschool,     Posthoornstraat 20, Dendermonde - 052 2130 06 

052 25 17 78  (-79)   ~   instellingsnummer: 2923  
directie.bs@kad.be   of   secretariaat.bs@kad.be 

www.kad.be 
 

Infobrief juni 2020 
 

 
 
 

1. Organisatie van de school in juni 2020 
 

De uitgebreide opstart in juni kan u lezen in het draaiboek voor leerlingen en ouders die u bezorgd wordt via smartschool. 

We hebben bij de opmaak met de volgende zaken rekening gehouden: 

 de veiligheid primeert 

 de klassen vormen vanaf nu de klasbubbel 

 bij de organisatie van onze lessen houden we – in de mate van het mogelijke - rekening met de ouders die hun kinderen 
verspreid moeten kunnen komen brengen en afhalen 

 voldoende personeel voorzien voor elke bubbel  

 de aanpassing van de risicoanalyse en afwegen welk scenario kan gekozen worden 

 het veiligheidsplan i.v.m. ontsmetten en poetsen van lokalen herbekijken, aanpassen op haalbaarheid voor het 
onderhoudsteam 

 met de noodzakelijke infrastructurele werken 

 de huidige infrastructurele werken en verbouwingen van de nieuwe speelplaats lager waardoor we momenteel een deel 
van de buitenruimte niet kunnen benutten 

Het was geen makkelijke puzzel, maar het feit dat de kinderen hun klasvrienden kunnen terugzien en de kans om een ander 
dagritme aan te nemen, stemt onze kinderen wellicht gelukkig en ons ook! Hun vertrouwde school, klas, juf of meester… het 
komt allemaal een beetje terug! 
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Onze school start concreet met de uitbreiding van de groepen vanaf maandag 8 juni 2020.  

Tijdens de week van dinsdag 2 juni (maandag 1 juni: Pinkstermaandag) starten de leerlingen van het 2de en 4de 
middelbaar van het secundair op.  
Aangezien we graag zo maximaal mogelijk willen opstarten, worden gedurende deze week nog een aantal van onze 
ruimtes en ook de  kleuterspeelplaats aangepast aan de richtlijnen i.k.v. veiligheid en preventie. 
 

 
Wat zijn de veranderingen vanaf maandag 8 juni 2020: 

Kleuters – zie apart draaiboek: 
Het aantal kleuters per contactbubbel wordt gelijkgesteld aan het aantal kinderen in de klas. Onze leerkrachten dragen een 
mondmasker als ze in contact komen met ouders. 
In onze kleuterschool Centrum wordt de turnzaal ook ingericht als klas voor een grote groep van de oudste kleuters, zodat we 
onze kleuters toch ook voldoende ruimte kunnen aanbieden.  
 
Onze leerkrachten dragen een mondmasker als ze in contact komen met ouders. 
We vragen uitdrukkelijk om bij het afzetten van je kindje een mondmasker te dragen. Aangezien er – ondanks het 
gespreid opstarten van de school – toch nog steeds heel wat ouders op dezelfde moment hun kleuter in een 
specifieke bubbel afzetten. 

 

  Voor onze lagere school – zie apart draaiboek – lessenroosters en live-sessies per leerjaar 

 Gradueel kunnen de leerlingen volgens de mogelijkheden van de school, les krijgen. 
 

 Geen social distancing binnen de klasbubbels. De andere veiligheidsmaatregelen blijven wel behouden. 
 

 Leerlingen met extra noden van verschillende leerjaren worden individueel uitgenodigd voor les in de namiddag. Dit 
gebeurt telkens in overleg met de zorgcoördinator en de directeur. 
 

 De lessen van het eerste en het tweede leerjaar – zoals nu georganiseerd – blijven behouden. 
 

 De lessen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar gaan door in de voormiddag 
 

 De live-sessies voor Frans zullen voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar doorgaan in de namiddag – zie draaiboek. 
 

 De LO-lessen gebeuren via fimpjes – opgemaakt door het team LO en begeleidt door de klasleerkrachten. 
 
 

Onze leerkrachten dragen een mondmasker als ze in contact komen met ouders. 
We vragen uitdrukkelijk om bij het afzetten van je zoon of dochter een mondmasker te dragen. Aangezien er – 
ondanks het gespreid opstarten van de school – toch nog steeds heel wat ouders op dezelfde moment hun kind in 
een specifieke bubbel afzetten. 

 

2. Proclamatie zesde leerjaar 
 

We vinden het belangrijk dat – ondanks de maatregelen – 
onze kinderen van het zesde leerjaar toch gevierd worden 
en ook hun eigen proclamatie krijgen.  
Op vrijdag 26 juni organiseren we een kindproclamatie 
voor alle kinderen van het zesde leerjaar – met respect 
voor de veiligheidsmaatregelen.  
Jammer genoeg kunnen we geen ouders uitnodigen, 
tenzij er zich ondertussen opnieuw een versoepeling 
aandient. 
Onze kinderen krijgen een leuk cadeau en ook voor onze 
ouders hebben we een fijn aandenken voorzien … 
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3. Doorstromingstraject oudste kleuters K3 naar het 1ste leerjaar 
 

 
 

Door de bijzondere tijden waarin we momenteel leven, werken en leren,  kunnen we het infomoment voor de 
ouders van onze oudste kleuters niet laten doorgaan. Omdat wij u graag toch willen informeren mailen we 
volgende week aan alle ouders van onze oudste kleuters de presentatie samen met de infobrochure ter 
voorbereiding op het eerste leerjaar. Indien er hierover vragen zijn, kan u steeds terecht bij de klasleerkracht, de 
zorgcoördinator en de directeur. 

 
 

4. Levensbeschouwing – schooljaar 2021 – 2022 
 
Indien uw kind volgend schooljaar een ander levensbeschouwelijk vak (godsdienst/zedenleer) wenst te volgen 
dan in 2019-2020, dient u dit voor 30 juni te laten weten aan het schoolsecretariaat via mail 
(secretariaat.bs@kad.be). De school bezorgt u dan een nieuw keuzeformulier.  
Na 30 juni veranderen is niet meer mogelijk. 
 
 

5. Techniek en STEM 
 

 

De voorbije periode werkte ons leerkrachtenteam – naast 
de live-sessies, het opnemen van de filmpjes en het 
voorbereiden van de lessen – de leerlijn voor STEM en 
techniek uit, dit op basis van de teamnascholingen van het 
voorbije schooljaar.  
De bedoeling is om de leerlijn techniek geïntegreerd te 
koppelen aan de domeinen wiskunde en wetenschappen. 
Vanaf volgend schooljaar wordt STEM een vast onderdeel 
op de lessenrooster. 

 

 
6. Een hoogbegaafdenbeleid op school als onderdeel van de zorg – 2 

pijlers 
 
Vanaf volgend schooljaar worden onze kangoeroeklassen voor de klassen van de lagere school uitgebreid. De 
missie blijft élk kind laten genieten van leren. In de kangoeroeklas kunnen hoogbegaafden hun hart ophalen.” 
 
De eerste en belangrijkste stap is de differentiatie in de eigen klas. Deze kinderen krijgen verbredings- en/of 
verdiepingstaken zodat de verveling bij deze kinderen tot een minimum herleid wordt.  Daarnaast bestaat 
als tweede pijler de kangoeroeklas. We kiezen voor onderwerpen en opgaven die ervoor zorgen dat deze 
leerlingen meer ‘geprikkeld’ worden. Ze krijgen uitdagend werk én ze krijgen taken mee die ze in hun eigen klas 
zelfstandig moeten verwerken. De aangeboden leerstof komt niet in het vaarwater van de basisleerstof die ze 
in de eigen klas krijgen.  
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7. LIST 
 

 
 

Vanaf volgend schooljaar starten we op school met LIST. Deze methode staat voor 'Leesinterventie voor 

scholen met een totaalbenadering' of ook wel voor 'Lezen IS Top'.  
We werken hiervoor samen met de pedagogische begeleidingsdienst en de universiteit van Utrecht. Onderzoek 
wijst namelijk uit dat deze methode – die evidence based is - het inzichtelijk lezen zeer sterk verbeterd. 

Wat is LIST? 

Bij LIST lezen alle kinderen iedere dag 30 minuten in de klas. De klasleerkrachten houden leesgesprekken en 
onze kinderen krijgen ruimte voor boekpromotie. 

Hoe wordt een LIST-les georganiseerd? 

Een LIST-leesles start met een mini-les. De leerkracht leest een stukje voor, brengt de klas in leessfeer en geeft 
de leerlingen een leesvraag mee. Daarna gaan de leerlingen stillezen, duo-lezen of tutorlezen. De les wordt 
samen afgesloten door een terugblik op de leesvraag en uitwisselen van ervaringen. 

Waarom doen we dit? Wat is het belang van lezen? 

Onderzoek wijst uit – en dat is natuurlijk heel logisch - dat het lezen van boeken de taalontwikkeling enorm 
stimuleert: 

 door veel te lezen, oefen je je leesvaardigheid en lees je makkelijker (verbetering technisch lezen). 

 door veel te lezen, kom je veel nieuwe woorden tegen en ontwikkel je je woordenschat. 

 door veel te lezen, krijg je gevoel voor zinsstructuur, verhaalopbouw en interpunctie. Dat helpt je bij het 

schrijven van teksten. 

 door veel te lezen, zul je spelling gemakkelijker automatiseren. 

 door veel te lezen, ontwikkel je een grotere kennis van de wereld en dat leidt tot beter begrip van veel zaken. 

Het lezen van boeken is dus niet alleen heel erg leuk, grappig, spannend of ontspannend, maar is vooral ook heel 
erg nuttig en belangrijk voor de ontwikkeling van een kind! 
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6. Outcomes leerlingen 
 

Op onze school volgen we vanuit de zorgcel nauwgezet 
de resultaten op van onze kinderen die na het 6de 
leerjaar (naar  o.a. 1A optie Latijn of 1A optie …) of na 
het 5de leerjaar (naar 1B) de overstap maken naar het 
secundair onderwijs. Dit betekent concreet dat we de 
behaalde resultaten van de afgestudeerde leerlingen 
voor de verschillende vakken in kaart brengen. Hiervoor 
werken we samen met de verschillende scholen van het 
secundair onderwijs. Uiteraard moeten cijfers ook 
steeds genuanceerd benaderd worden, vb. een leerling 
die in de basisschool reeds moeilijkheden had met leren 
plannen of Frans of … zal hier zeer waarschijnlijk ook in 
het secundair onderwijs problemen mee hebben. Een 
leerling die een studierichting kiest die niet voldoet aan 
zijn/haar interesses of talenten zal waarschijnlijk 
mindere resultaten behalen 

 
 
Toch zijn wij fier te melden dat onze afgestudeerden – die verspreid zitten in verschillende scholen - in het secundair 
onderwijs mooie tot schitterende resultaten behalen, dus niet alleen geslaagd, maar ook met mooie percentages. 
Hieronder volgt een eenvoudig overzicht van de afgestudeerde leerlingen van het 6de leerjaar in juni 2017 en juni 2018. 
Om de privacy te bewaren wordt enkel het globaal overzicht gemeld. 
 

Afgestudeerd in 
basisschool atheneum 

Dendermonde 

Geslaagd (A-attest) Geslaagd, mits volgen van 
een andere studierichting 

(B-attest) 

Niet geslaagd 
(C-attest) 

2017 42 2 0 

2018 49 2 1 

    2019: nog geen eindresultaten momenteel 

 
 

8. Nieuwe speelplaats: meer info daarover in de volgende infobrief.                                                                                                                                                                     
 

 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Kathy Van Langenhoven 
Directeur 
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ACTIVITEITENKALENDER JUNI 2020 
 

Maandag 1 juni      Pinkstermaandag – geen les voor de leerlingen  
 
Dinsdag 2 juni      L1: 8.15 – 12.00 – poortje Zuidlaan 
 
      L2: 8.00 – 11.45 – Geldroplaan 
     
      L6: 8.45 – 14.30 – poortje Zuidlaan – Groep 1 
 

Noodopvang voor leerlingen lagere school en kleuters – 8.20 
– 15.30 (op aanvraag tot 17.00) 

 
Woensdag 3 juni      L1: 8.15 – 12.00 – poortje Zuidlaan 
 
      L2: 8.00 – 11.45 – Geldroplaan 
 

Noodopvang voor leerlingen lagere school en kleuters – 8.20 
– 12.00 

 
Donderdag 4 juni      L1: 8.15 – 12.00 – poortje Zuidlaan 
 
      L2: 8.00 – 11.45 – Geldroplaan 
     
      L6: 8.45 – 14.30 – poortje Zuidlaan – Groep 2 
 

Noodopvang voor leerlingen lagere school en kleuters – 8.20 
– 15.30 (op aanvraag tot 17.00) 

 
Vrijdag 5 juni      L1: 8.15 – 12.00 – poortje Zuidlaan 
 
      L2: 8.00 – 11.45 – Geldroplaan 
 
      L6 – groep 2: Geen les 
 

Noodopvang voor leerlingen lagere school en kleuters – 8.20 
– 15.30 (op aanvraag tot 17.00) 
 

 
Maandag 8 juni  OPSTART NIEUWE BUBBELS – zie draaiboek voor leerlingen 

en ouders 
 
Zondag 14 juni      Vaderdag – proficiat aan alle papa’s 
 
Dinsdag 23 juni  Oudercontact via live-sessie (info volgt nog) 
 
Woensdag 24 juni  L6: Toetsen OVSG 
 
Donderdag 25 juni  Oudercontact via live-sessie (info volgt nog) 
 
Vrijdag 26 juni  Kindproclamatie voor het zesde leerjaar 
 
Maandag 29 juni  Vakantiefeesten in alle klassen 
 
Dinsdag 30 juni  Kindcontacten (info volgt nog) 
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