
 

 

 

FEBRUARI 21 

 

in de kijker 
Hoe we in Mikado willen omgaan met de digitale evolutie  

 
ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.  Als school willen wij hier rekening mee 

houden. In het verleden stimuleerden we er al regelmatig opzoekwerk op het internet en pasten 

we digitale oefenmethodes toe in de verschillende klassen.  

 

Alle klassen hebben op dit moment digitale borden.  Stelselmatig zijn we de digiborden aan het 

vervangen door touchscreens.  Zo hebben alle klassen van de bovenbouw reeds een 

touchscreen. 

 

 

In 4LA en 3LA werken ze voortaan met touchscreens als digitale borden.  De leerlingen zijn alvast 

dolenthousiast omtrent het zeer “klare” beeld.  



 

 

 

  

Vroeger investeerden we in laptops en tablets die regelmatig in verschillende klassen werden 

gebruikt. Nu schakelen we over op Chromebooks. We schenken aandacht aan mediawijsheid en 

leren onze leerlingen (beter) werken met de digitale middelen. We zetten in op het gebruik van 

moderne media maar blijven dit combineren met het vertrouwde werkboek.  Dit noemt men 

“blended learning”. Er wordt ook steeds gezocht om de lessen te verrijken met digitaal 

lesmateriaal.  Dit om de motivatie van onze leerlingen te verhogen. Digitalisering biedt ook 

kansen om differentiatie in de toekomst verder uit te bouwen. 

 

Door de corona crisis werden we met zijn allen genoodzaakt om een versnelling hoger te 

schakelen wat de digitalisering van ons onderwijs betreft.   Het is zeker niet onze bedoeling om 

onze leerlingen in de toekomst de hele dag achter de computer te zetten. Het geven van fysieke 

instructies, gebruik maken van andere en coöperatieve werkvormen, werken met handboeken, 

…. we nemen dit verder mee in de toekomst!  

 

 

 

 

Voor meester Kristof met zijn leerlingen (4LB) is het een uitdaging om elk met een eigen chromebook in 

de klas aan de slag te gaan.  

 

Het is ook onze bedoeling om de kinderen te leren werken in een digitale leeromgeving waar ICT 

een toegevoegde waarde is. Hoe?  

 

We zetten in het schooljaar 20-21 in op typcursus tijdens de lesuren in de vierde leerjaren. 

Mede door financiële ondersteuning van de ouderverenigingen leren wij al onze kinderen blind 

typen onder leiding van gespecialiseerde docenten.  

 

Bij de start van het nieuwe boekjaar 21 kochten we meteen 20 chromebooks aan.  Hiermee 

willen we een proefproject opzetten in 4LB, de klas van meester Kristof. 

 



Er wordt gewerkt met Google Classroom. Opdrachten worden er klaar gezet en gepland.  De 

leerlingen hebben er elk een “eigen” chromebook waar ze geregeld voor diverse taken mee aan 

de slag gaan.  

 

Op het niveau van de scholengemeeschap werd dit schooljaar geïnvesteerd in een halftijdse 

pedagogisch ict-coördinator (Wivine Debever)  naast een voltijdse technisch ict-coördinator 

(Jelle Ameye).  Het is de bedoeling dat deze pedagogische coördinator de motor is van een 

kernteam waar men een leerlijn ict uitzet.  Op basis van de eindtermen zullen  er per leeftijd 

(van kleuter tot 6de leerjaar) doelen worden voorop gezet.  Vervolgens zal de coördinator 

ondersteuning bieden aan de klasleerkracht op de werkvloer om dit te realiseren.  Deze 

uitwerking is gepland voor de komende twee schooljaren.  

 

 

 

agenda 
Februari 21  

Vrijdag 5 februari FACULTATIEVE VRIJE DAG (GEEN SCHOOL!)  

(Elke school kan per schooljaar 2 vrije dagen kiezen, dit is  de tweede van dit 

 schooljaar. ) 

Woensdag 10 februari PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN)  

Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari  
KROKUSVAKANTIE  

Laatste week februari Carnaval in de klas/school  ( zie verder)  

 

 

leerlingen 
Carnaval in Coronatijden  

In beide afdelingen zijn we op zoek gegaan hoe we de kinderen in tijden waarin we heel erg beperkt zijn 

door allerhande Corona maatregelen, toch wat carnavalssfeer kunnen laten proeven.  We maken er 

daarom een carnavalsweek van zonder gemeenschappelijke activiteiten met de hele school en zonder 

pannenkoeken smullen.  

 

Naar analogie met de verjaardagstraktaten mogen ook wij ook geen voorverpakte etenswaren aanbieden. 

Wij proberen de leerlingen een beetje in de sfeer te brengen.  Zorgen jullie dan voor de pannenkoeken 

thuis?  

 

 

   



varia 
Even in de kijker : slapen op onze school!  

We merken op dat het voor instappende peuters soms moeilijk kan zijn om meteen een volle 

schooldag mee te draaien op school.  Voor sommigen is zo’n volledige dag loodzwaar.  En 

eenmaal die peutertjes dan doodvermoeid naar huis gaan, wordt het heel lastig om op een fijne 

manier de avond door te brengen met de ouders.  

 

Daarom zoeken wij in overleg met de ouders of even rusten of slapen na het eten geen 

tussentijdse oplossing kan bieden. Naast de klas van juf Elke (Markegem) bouwden we een 

afzonderlijk slaapklasje voor 6 peuters uit. Bij juf Lies (Oeselgem) moeten we momenteel door 

plaatsgebrek de kindjes te slapen leggen in de klas. 

 

  

 

 

 

 

 

 


