APRIL 2021

in de kijker
Pasen in corona tijd….
We hopen dat de lente jullie allen een “paas”gevoel kan geven in deze vreemde tijden.
Een gevoel van herbeginnen… Een gevoel van niet opgeven…. Een gevoel van nieuw leven, een
lentegevoel….

Onze filmpjes...
Wij kunnen geen Open Deur voor jullie en nieuwe ouders organiseren. Daarom maakten we een
promofilmpje over onze schoolwerking.
We wilden jullie ook allen tonen hoe wij rond het jaarthema werkten… In de afdeling Markegem werd de
klemtoon gelegd op Je KUNT het en in de afdeling Oeselgem werd de klemtoon gelegd op je kunSt het…
Om jullie toch even te laten genieten van onze werken, maakten we hiervan een filmpje per afdeling.
Geniet van deze beelden!

Bouwplannen in Mikado Oeselgem

Via het bouwdossier dat meer dan twintig jaar terug werd ingediend, konden we vorig schooljaar de
modulebouw in Mikado Markegem realiseren. Nu komt Mikado Oeselgem aan de beurt. Aan de hand van
de noden die er leven werd er een extern bureau aangesproken die een volledig masterplan uitwerkte.
Dit dient nu als basis voor de bouwwerken in de afdeling Oeselgem.
Benieuwd naar dit masterplan? Meer uitleg en het volledige masterplan kan je nalezen op onze website.

Agenda
Facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen schooljaar
21-22
Het komt misschien raar over dat we hierover nu al berichten in een tijd waar vakantiedagen in
het onderwijs soms een discussiepunt vormen. Er was echter al veel vraag bij ouders naar de
vrije dagen volgend schooljaar. Nadat dit in alle raden is overlegd, werden de vrij te kiezen
dagen in onze scholengemeenschap als volgt gekozen :
De twee facultatieve dagen die we met de scholengemeenschap zelf mogen kiezen zijn :
- Vrijdag 12 november 2021
- Maandag 2 mei 2022
De twee pedagogische studiedagen worden gepland op :
- Vrijdag 1 oktober 2021
- Woensdag 9 februari 2022
De meest recente informatie is ook altijd terug te vinden op onze website.
Misschien ook al te noteren?
- Contactdagen nieuwe leerkrachten Mikado Markegem en Oeselgem : woensdag 25 augustus en
donderdag 26 augustus 2021
- Zondag 26 september 2021: een take-away schoolevenement Mikado Oeselgem?
- Weekend van 12-13 februari 2022: school evenement Mikado Markegem (De formule moet ook
nog uitgewerkt worden.)
- Opendeur voor alle ouders in Mikado Oeselgem op vrijdag 18 februari 2022
-

leerlingen
Een projectje om even in de kijker te plaatsen: Janneke uit de klas van juf Petra wist de kinderen echt uit
te dagen….

Ook andere klassen werkten projecten uit: zie filmpjes.

ouders
Schoolraad
De schoolraad is een adviserend orgaan met een geleding van de leerkrachten en van de ouders. Deze
vertegenwoordigers kunnen dan ook nog een geleding van de lokale gemeenschap coöpteren.
Op de algemene vraag naar vertegenwoordigers, werd maar door 1 ouder effectief positief gereageerd.
Door het ontbreken van voldoende vertegenwoordigers zal de komende vier jaar geen schoolraad
georganiseerd worden in onze school.
Dit wil niet zeggen dat we geen gehoor willen geven aan inbreng van personeel, ouders en lokale
gemeenschap. Wij willen een open school zijn die steeds in dialoog wil gaan.

varia
Einde schooljaar 20-21
De minister besliste dat het einde van het schooljaar voor de leerlingen op dinsdag 29 juni om 16u00 is .
Woensdag ( halve dag) 30 juni krijgen de kinderen van de minister zoals erbij.
Zie ook de informatie op onze website.

Basofiche
Voor onze leerlingen van het 6de leerjaar maken wij dit jaar terug een Basofiche op om de info van het
basisonderwijs door te geven aan het secundair onderwijs. Vroeger werd deze fiche meegegeven met de
ouders/leerlingen.
De wetgeving is nu gewijzigd. De secundaire scholen kunnen nu zelf de fiches opvragen bij de
basisscholen. Als de secundaire scholen dit opvragen, zullen wij dit doorgeven.
De secundaire scholen uit de omgeving worden hiervan op de hoogte gebracht. De Basofiche wordt dus
niet meegegeven met het eindrapport.

Zwemmen na de paasvakantie
Na de paasvakantie gaan de klassen van het lager terug zwemmen (als de algemene regelgeving dit
toelaat).

Sportdagen voor lager onderwijs
Door de hele corona situatie konden de sportnamiddagen dit schooljaar lange tijd niet doorgaan. De
gemeentelijke sportdienst heeft in overleg met het bestuur en de directies van de basisscholen gezocht
om nog een extra activiteit op te zetten voor alle leerlingen van de lagere scholen van Dentergem. Elke
klas zal dus, als de algemene regelgeving het toelaat, een volledige sportdag in de sporthal aangeboden
krijgen.
De kostprijs moet nog bekeken worden. De gemeente bekijkt of ze dit volledig gratis kunnen aanbieden.
Normaal is dit de planning:
Mikado Markegem
Maandag 26 april 1LA en 2LA
Dinsdag 27 april 5LA en 6LA
Donderdag 29 april 3LA en 4LA
Mikado Oeselgem
Maandag 17 mei 3LB (bus) en 6LB (fiets)
Dinsdag 18 mei 2LB (bus) en 5LB (fiets)
Donderdag 20 mei 1LB (bus) en 4LB (fiets)

SAMEN DOOR DE GOEDE WEEK !
Even stilstaan bij enkele beelden ….. Palmzondag - witte donderdag - goede vrijdag - Pasen ppal
Pal

