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Beste ouders,

Terwijl ik het voorwoord van deze schoolkrant 
aan het pennen ben, gaat de rapportbespreking 
door voor ouders van de lagere afdeling. 
Twee schooljaren geleden zijn we voor het eerst 
met een nieuw rapport voor de dag gekomen. 
Een rapport dat het resultaat was van een sterk 
doordacht evaluatiebeleid. Dat beleid groeide  
vanuit gerichte nascholingen en werd opge- 
bouwd door het voltallige team. 
In de laagste drie leerjaren wordt geen 
proefwerkweek meer georganiseerd. We vinden 
dat we de leerlingen (en ouders?) de stress van 
een proefwerkweek niet moeten aandoen. We 
verzamelen voldoende gegevens tijdens het 
schooljaar (dagelijks werk) als basis voor de 
resultaten op het rapport. In de oudste drie 
leerjaren is er wel een proefwerkweek. We 
willen leerlingen daarmee vertrouwd maken met 
het oog op secundair onderwijs. We laten de 
proefwerkweken groeien. In het vierde leerjaar is 
er een korte proefwerkweek met een beperkt 
aantal proefjes. De leerkracht bezorgt de 
leerlingen een heel concrete studieplanning. Zo 
weten de kinderen hoe ze zich best kunnen 
voorbereiden. 
In het vijfde leerjaar wordt de planning opgesteld 
door leerkracht en leerlingen. En onze oudste 
leerlingen maken zelf een studieplanning op, 
onder het goedkeurend oog van de leerkracht. 
Op onze rapporten staan geen procenten, geen 
gemiddelden, geen medianen. Daarmee willen 
we het vergelijken van kinderen tegengaan. Wij 
vergelijken elk kind met zichzelf.
Met dit rapport en de groeimap willen we de 
ontwikkeling van onze leerlingen - uw oogappels 
- in beeld brengen. 
Maar, na de rapporten, nu tijd voor wat rust in de 
kerstvakantie!
Prettig eindejaar en een prima start in 2019!
                                                  directeur Stefaan

Dank aan de redactie van deze krant: het 6de 
leerjaar en juf Lies. Sterk werk!

Sinterklaas

Sinterklaas wordt in het Spoor steeds heel 
enthousiast gevierd. 
Ongeveer een week voor het feest van de Sint 
vonden we een pakje op de speelplaats. Er 
stond op: “Niet schudden!”. Maar juf Myriam 
heeft - zonder het te weten - toch geschud. En 
één dag later stond er een werfkeet op de 
speelplaats. Alle klassen lagen ook overhoop en 
er lag een zak picknicken in elke klas. Weer een 
dag later merkten we dat Piet in de werfkeet zat. 
Hij legde uit dat er in de doos een toverstok en 
een hoed zat. Hij zei dat hij voor de Sint een 
superfeest wou toveren. Maar het lukte niet. Hij 
vroeg ons hem te helpen. Dat beloofden we. 
Daardoor hebben alle klassen iets gedaan voor 
het grote feest van Sint en Piet. De kleinste  
kleuters hebben iets gemaakt om te eten, het 
derde kleuter heeft de vlaggetjes gemaakt 
(samen met het derde leerjaar) en het vierde 
heeft de werfkeet versierd samen met het zesde 
leerjaar.
Op 4 december kwam de Sint de hele dag op 
bezoek. Het werd een fantastisch feest.

Lukas en Favour



Voor deze schoolkrant maakten we een 
interview met juf Kelly (foto hiernaast). Juf 
Kelly is eigenlijk geen onderwijzeres. Ze 
studeert psychologie in Kortrijk en loopt 
(verleden schooljaar en nu) stage op onze 
school. Ze doet dat hoofdzakelijk bij onze 
zorgcoördinator, juf Liesbeth. 

Wat is jouw taak op onze school?
Ik help juf Liesbeth. Zo praat ik soms met 
kinderen die zich niet goed voelen. Ik 
ondersteun ook leerlingen die moeite hebben 
met bepaalde leerstof.
Hoelang doe je hier al stage op onze school?
Vorig schooljaar was ik hier twee maanden aan 
de slag. Dit schooljaar zal ik hier in totaal vijf 
maanden zijn. Het einde van mijn stage begint 
reeds te naderen. 
Welke studies doe je?
Ik studeer toegepaste psychologie.
Help je in alle klassen kinderen die 
problemen hebben? Zo ja, waarom?
Ja, sommige voelen zich niet goed in hun vel en 
dan praat ik ermee. Andere leerlingen begrijpen 
niet alles wat de juf of meester vertelt. Die 
kinderen krijgen van mij wel eens extra uitleg. 
Wat vind je leuk aan onze school?
Ik vind het zo fijn dat er een samenhorigheids- 
gevoel is. De school is niet zo groot en iedereen 
kent iedereen.
Wat tover jij dit jaar uit je hoed?
Ik tover respect voor iedereen! Ben je nu blank 
of zwart, katholiek of moslim, Vlaming of 
Afrikaan, ik behandel iedereen op dezelfde 
manier. 
Werk je graag in onze school met de 
kinderen? Zo ja, waarom?
Ik werk heel graag met kinderen. Ik leer hen 
graag iets bij en wil luisteren naar hun 
problemen. Ik krijg daarvoor heel wat liefde in 
ruil.
Werk je nog in andere scholen dan bij ons?
Nee, ik werk niet in andere scholen. Ik ben bijna 
iedere dag hier. Mijn hart ligt bij jullie, in het 
Spoor. 

Bedankt voor dit gesprek en ook voor alles wat 
je reeds deed voor onze school, juf Kelly. 

Kyara en Robbe Cap. 

‘Zero afval’

Op vrijdag 22 november heeft het derde, vierde, 
vijfde en zesde leerjaar een bezoek aan de 
kringwinkel gebracht om uitleg te krijgen over de 
werking ervan. We hebben een rondleiding 
gekregen in de winkel en in de opslagplaats. Je 
kan je gebruikte spullen naar de kringwinkel  
brengen. Die worden daarna verkocht aan lage 
prijzen.
Wij vinden het goed dat ze zaken hergebruiken 
in plaats van die weg te gooien.
Dezelfde dag kregen de kleuters en het eerste 
en tweede leerjaar een les van ‘een compost- 
meester’. Hij vertelde het verhaal van Jerom, de  
compostworm. Dat vonden ze leuk. Daarna 
mochten ze krokussen planten.
                                           Mohammed en Rona

American games

Op dinsdag 13 november namen we met het 
vijfde en zesde leerjaar deel aan American 
games. We trokken daarvoor naar sporthal ‘de 
Ponte’. Er waren ook nog andere scholen in de 
sporthal: de Springplank en de Wijzer (Aarsele- 
Kanegem). 
Het was superleuk. Alle spelen waren 
Amerikaanse spelen. Er waren veel spelletjes 
met ballen, zoals het knikkerspel. We mochten 
ook zo hard mogelijk met een bal tegen een net 
gooien.
Halverwege de middag kon iedereen een 
tussendoortje eten of iets drinken. 
Er waren lastige activiteiten bij. Op het einde 
van de middag waren we een beetje uitgeput.
                                   Robbe Cl., Imano en Tess



Week van de grootouders

Eind november gaat elk jaar de week van de 
grootouders door. In onze school laten we dit 
niet ongemerkt voorbij gaan. Dat is de periode 
waar we heel wat grootouders over de vloer 
krijgen.
In het eerste en tweede leerjaar hebben ze 
samen met de grootouders spelletjes gespeeld. 
Iedereen had spelletjes mee van thuis. Ook de 
spelletjes van school werden uit de kast 
gehaald. Wat werd het een leuk samenzijn! 
De kleuters organiseerden met hun juffen een 
heus grootouderfeest. Elke klas had een versje, 
liedje of dansje geleerd. Dat toonden ze aan 
alle opa’s en oma’s. Ze hebben ook een 
toverdrankje voor de grootouders gemaakt. In 
de klas hebben ze samen heel wat rijmwoorden 
gezocht.
Na het feest hebben de opa’s en oma’s in de 
refter een kopje koffie gedronken. Er was ook 
gebak dat de mama’s hadden gebakken. 
                                                    Vika en Denisa

Spel zonder grenzen

De Tieltse sportdienst  organiseert elk jaar heel 
wat sportactiviteiten voor de lagere scholen op 
woensdagmiddag . Zo ging op woensdag 14 
november ‘spel zonder grenzen’ door in het 
zwembad van Tielt. Het vijfde en zesde leerjaar 
kon er aan deelnemen. ‘Spel zonder grenzen’ 
zijn allemaal activiteiten in het zwembad. Er 
was een tarzanspel, we maakten een puzzel, 
we moesten om het hardst op matten lopen 
over het water,...
We vonden het heel leuk en hopen dat deze 
activiteit volgend schooljaar weer zal 
georganiseerd zal worden. 
Met het Spoor behaalden we de tweede en de 
vijfde plaats. Juf Lieve was heel tevreden.
                                                  Diana en Benoît   

‘Technopolis On Tour’

Op 26 november gingen alle leerlingen van de 
lagere afdeling naar Vives. Daar vond voor elke 
klas een wetenschapsshow plaats, onder de 
naam ‘Technopolis On Tour’. De show werd 
dan ook ingericht door Technopolis, het Vlaams 
"doe-centrum" voor wetenschap en technologie 
in Mechelen.
De demonstratie ging over prototypes van 
machines, die geheime agenten misschien later 
zullen gebruiken. 
Er waren ook veel proefjes met stikstof. Stikstof 
moet heel koud bewaard worden. Als stikstof de 
kamertemperatuur krijgt, wordt het gas. Het 
heeft dan steeds meer plaats nodig. We hebben 
daarover  een paar proefjes gezien.
Op het einde liet een mevrouw een fles 
ontploffen. We konden wel van een knallend 
einde spreken. 
Wij vonden het alvast superleuk!

Rune, Simon en Adlan

Op de facebookpagina van onze school 
vind je elke dag nieuws uit de klassen: 
https://www.facebook.com/

vrijebasisschoolhetspoor/

https://www.facebook.com/


Het spelletje

In het rooster hieronder zitten 15 woorden 
verstopt. Je kan ze vinden door te lezen 

● van links naar rechts, 
● van rechts naar links,
● van boven naar onder,
● zelfs diagonaal. 

Vind de 15 woorden, markeer ze, knip het 
rooster uit en bezorg het aan de directeur. 
Zo maak je kans om een mooie prijs te 
winnen. 
Vorige keer won Hilda uit L5B. Zij mag haar 
prijs afhalen bij de directeur. 

Gitte en Céleste

Voorleesmoment

Op 20 november was er een voorleesmoment. 
Alle juffen en meesters gingen in een andere klas 
voorlezen. 
We gingen eens langs bij het vierde leerjaar. In 
hun klas kwam juf Carine voorlezen uit het boek 
‘Jorik de ork’. Flor Huvaere vond het ‘machtig’. 
In de gele klas kwam meester Elias voorlezen uit 
het boek ‘met opa naar de Sint’. Dat vonden de 
kleuters ook heel leuk. 
Ze willen dat er nog eens iemand langskomt in de 
klas.                                            
                                                         Lûna en Nora

Koekjesverkoop van het oudercomité

De koekjesverkoop van het oudercomité werd 
alweer een groot succes! In totaal werden bijna 
1100 dozen verkocht. Elke leerling die meer dan 
15 dozen verkocht, kreeg een filmticket. Joppe en 
Ditte Van Hal verkochten het meest dozen van de 
hele school: meer dan 100 dozen. Zij werden 
beloond met een mooi geschenk. 
Dank aan alle kopers en aan ons fantastisch 
oudercomité voor de steun aan de school. 


