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Woordje vooraf 
Beste ouders,  
 
Ondertussen zijn we al bijna vergeten hoe warm de 
zomer was. Iedereen zit terug in zijn dagelijkse routine 
en is de herfstvakantie alweer voorbij. 
 
Ook dit schooljaar houden we jullie op de hoogte van 
de activiteiten in onze school. We willen de nieuwsbrief 
om de paar maanden uit sturen, mooie ambitie toch? 
 
We hebben de kans nog niet gekregen jullie over een 
aantal nieuwtjes van vorig schooljaar te informeren:  
de doorlichting die in februari plaatsvond, heeft de 
school met glans doorstaan!  Op één enkel punt na, de 
infrastructuur...  
  
Benieuwd naar meer nieuws over de geplande 
werken? Volg onze nieuwsbrief dan op de voet! 
 
Alvast veel leesplezier 
 
 

 
  

 
De ouderraad is altijd wel te vinden voor een feestje! 
Nu de feestzaal binnenkort zal verdwijnen, hebben we 
het perfecte excuus om iets te organiseren. Wat 
dachten jullie van een afscheid in feeststijl?  
 
Onze fuif zal doorgaan op zaterdag 07 maart 2020. 
Meer info volgt later nog. Zet de datum alvast in je 
agenda. 
  
OPROEP: Wie van onze ouders houdt er wel van om 
een plaatje te draaien? We zoeken nog een TOP DJ 
die groot en klein kan entertainen! 
 

          DE BREDE SCHOOL - UPDATE 

Wat is een brede school?  
De brede school is een samenwerkingsverband tussen 
partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. 
Doel van het samenwerkingsverband is de 
ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een 
ander doel kan zijn een doorlopende en op elkaar 
aansluitende opvang te bieden.  
 
Juf Sofie speelt hierin een trekkersrol. Een eerste initiatief 
werd reeds opgestart en afgerond: de kleuters van de 3e 
kleuterklas konden op maandag gaan turnen bij de 
Kapoentjes Gym. Na de vakantie is het de beurt aan de 2e 
kleuterklassertjes.  
Er komt na nieuwjaar ook nog een naai-atelier en een 
knutselsessie voor de lagere school. 
 
Zin om mee te werken om dit aanbod verder uit te 
breiden, geef dan zeker nog een seintje. 
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DOORLICHTING 2018-2019 
In februari 2019 is er een doorlichting geweest 
van onze school. Het dossier is nu gepubliceerd 
en kan je ook op de website van onderwijs 
Vlaanderen terug vinden. Als je geen tijd hebt 
om het volledige verslag te lezen is er hier een 
samenvatting. 

 
HOE BEOORDEELT DE SCHOOLINSPECTIE: 
De onderwijsinspectie situeert de 
kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteit van de school 
aan de hand van ontwikkelingsschalen. Zo wil de 
onderwijsinspectie de school stimuleren om de 
kwaliteit te (blijven) ontwikkelen. De 
ontwikkelingsschalen zijn gebaseerd op het 
referentiekader voor onderwijskwaliteit en bestaan 
telkens uit vier niveaus.  
Beneden de verwachting  
ROOD: Er zijn meerdere essentiële elementen die 
voor verbetering vatbaar zijn.  
Benadert de verwachting  
ORANJE: Er zijn, naast sterke punten, ook nog 
meerdere punten ter verbetering.   
Volgens de verwachting  
GROEN: Er zijn veel sterke punten en geen belangrijke 
punten of gebieden ter verbetering. Het geheel komt 
tegemoet aan de verwachting.  
Overstijgt de verwachting  
BLAUW: Er zijn veel sterke punten, met inbegrip van 
significante voorbeelden van goede praktijk.  
 
Tijdens een inspectie zijn er 3 focusgebieden. Tijdens 
deze inspectieronde lag de aandacht voor de lagere 
school op Frans, wiskunde en diversiteit.  
 
RESULTATEN 
1. In welke mate ontwikkelt de school haar eigen 

kwaliteit?  

 
 
 
 
2.  
 

2. In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol 
onderwijs?  

2.1 Kleuterafdeling 

 
 
2.2 Frans in het lager onderwijs 

 
2.3 Wiskunde in het lager onderwijs 

 
2.4 Omgaan met diversiteit  
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3. In welke mate voert de school een doeltreffend 

beleid op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid 
en hygiëne? 

Het bestuur van de school is verantwoordelijk voor de 
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de 
gebouwen en lokalen. Aan de hand van volgende 
processen gaat de onderwijsinspectie enkel na of de 
school hiervoor een doeltreffend beleid ontwikkelt en 
voert: 

• elektriciteit 
• gebouwen en onderhoud  
• ongevallen en hulpverlening.  

 Hier is er ondermaats gescoord.  
 
 

 
 
De nood aan veranderingen in de infrastructuur zijn een 
noodzaak en de school doet er al het mogelijke aan. De 
renovatie en vernieuwing zijn dan ook zeer welkom. 
 

 
VERKEER IN VELTEM 
Samen met de ouderraad van Toverveld gaan we proberen te zorgen dat het veiliger wordt voor de 
schoolgaande kinderen. Vanaf 17 november zullen we dat duidelijk maken met mannetjes die 
aangeven dat er een school is en kinderen in fluo rondlopen in Veltem.  

 
Samen met de ouderaad van Toverveld willen we dan ook verbeterpunten 
doorgeven aan de gemeente en aan de media. Als er nog zaken zijn die jullie van 
belang vinden, laat het ons dan weten. We hebben al zaken zoals het verven van 
schoolzones op de straat, (misschien ook bij het Kinderdagverblijf), verbeteringen in 
het aangeven dat het 1 richting is op het dorpsplein, … Dus stuur zeker een mailtje 
naar info@ouderraadpdc.be  
 
Deze maand is ook het fluo project gestart. Zorg dus zeker dat jij en je kinderen goed 
zichtbaar zijn wanneer jullie je verplaatsen in het verkeer. Probeer de auto van de 
school weg te houden voor zo goed en kwaad als het lukt. 
 

 

GROWING MINDSET 
 
Op de PDC-school geloven wij dat ieder kind met de juiste 
begeleiding en overtuiging in staat is om te ontwikkelen en te 
groeien. Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar geleerd. 
Iemand met een “growth mindset” wil en kan leren uit 
feedback.  
Wij willen onze kinderen helpen om leerkansen te zien en te 
benutten.  De manier waarop je kritiek geeft, is daarin 
belangrijk.  Daarom staat onze eerste studiedag in het teken 
van die growth mindset, om te leren hoe we beter kunnen 
worden. Ook als ouder kan je dit actief proberen te bewerkstelligen. 
 
Geef bijvoorbeeld gericht feedback op het proces: zo worden resultaten en scores minder belangrijk en leg je meer 
de klemtoon op doorzettingsvermogen, aanpak en inzet. Vergelijk niet met de groep of de “norm”, laat voelen dat 
het draait om de vooruitgang die geboekt wordt ten opzichte van zichzelf, dankzij de inspanning die je kind zelf 
geleverd heeft. 
Ontdek de kracht van het woordje NOG:  ik kan dat NOG niet, ik probeerde en het lukte NOG niet.  Zo laat je voelen 
dat een proces bezig is. 
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We hopen jullie te prikkelen en mee te nemen in onze visie.   
 

HANDIGE 
HARRY’s 

gezocht! 

Je kent dat wel: poortje stuk, 
losliggende steen, piepende deur, 
etc. 
Vaak zijn er van die kleine klusjes 
die blijven liggen tot er eindelijk  
eens een handige harry passeert. 
De vraag is altijd, wanneer komt 
die doen? 😊"#$% 
 
Daarom willen we vragen of er 
ouders zijn die hier en daar hun 
klusserskwaliteiten ten dienste 
van de juffen/meesters willen 
stellen.  Zodat we beroep op jullie 
kunnen indien nodig.  
Laat ons gerust weten hoe jij onze 
school kan helpen!  

 
 

 

 
 
De 14de editie van de kwis komt er 
aan, op 16 november 2019. We 
starten om 19u30 en voor 
middernacht kan je naar huis.  
 
Inschrijven kan nog, er zijn nog 
enkele plaatsen vrij.  Inschrijven 
doe je door een mail te sturen 
naar kwis@ouderraadpdc.be  
  
Kwissen doe je in een groepje van 
4 personen (jeugdploeg vanaf 14j 
mag met 5) 
 
Andere details krijg je via mail. 

 PLANNING 
 

Ma 11 november 
Wapenstilstand 

 
Za 16 november 

14de PDC-kwis 
 

Zo 17 november 
Start verkeersactie 

 
Do 5 december 

Ouderraad 
 

Di 14 januari 
Ouderraad 

 
Za 25 januari  

PDC-feest 
 

Do 13 februari 
Ouderraad 

 
Za 7 maart 

FUIF 
 

Di 17 maart 
Ouderraad 

 
Za 29 maart 
 Paasbrunch 

 
Di 28 april 
Ouderraad 

 
Ouderraad van mei hangt af van de 

datum schoolfeest 
 

??? 
Schoolfeest 

 
Vr 26 juni 

Laatste ouderraad 
 

Ouderraden zijn van 20u tot 22u in 
het lokaal van Mevr. Annemie en 
staan open voor alle ouders. Jullie 
zijn dus van harte welkom om mee 
te denken aan de schoolomgeving 
van jullie kinderen. 

    

GROEN OP SCHOOL - UPDATE 
Omwille van de infrastructuurwerken die gepland zijn voor 
de komende tijd en het niet bestaan van een definitief plan 
van de bouwwerken,  is de vraag of we de subsidieaanvraag 
voor een groenere speelplaats in oktober gaan indienen.  

De subsidie is maar een beperkte tijd geldig en we kunnen pas aan de 
slag indien de plannen voor alle bouwwerken duidelijk zijn. 
Met andere woorden hebben we nog tijd om verder aan dit dossier te 
werken en aan te vullen.  
 

 

    

 
VERSTERKING 
OUDERRAAD 

De ouderraad heeft ouders nodig. 
Momenteel is het aantal actieve 
ouders een 15-tal mensen. Om de 
ouders te kunnen en blijven 
vertegenwoordigen, zouden we 
jullie graag aanmoedigen om ons 
te komen versterken. 

 

 SOCIALE MEDIA 
De ouderraad is actief op Facebook 
en Instagram. We proberen via 
deze platformen iedereen met 
respect voor privacy te 
informeren.  
 

 

 

 

 

 

 


