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Voelen onze kinderen 

zich goed? 

 

Parkeren in Beerring 1  

 

De Beerring is een school die er 

naar stree� om onderwijs, dat als 

doelstelling hee� de ontplooiing 

van het hele kind, aan te bieden. 

Wij garanderen dat we onze 

kinderen al de kansen geven om, 

binnen onze mogelijkheden, hun 

talenten, kennis en vaardigheden 

te laten ontwikkelen op een hoog 

niveau.  

We durven, en moeten, veel 

verder kijken. Wij vinden het 

belangrijk dat onze kinderen 

samenhorigheid ontwikkelen, 

respect tonen, gelijkwaardigheid 

ervaren, engagementen willen 

aangaan, milieubewust worden,

…  Maar het allerbelangrijkste 

om goed onderwijs in te richten is 

er voor te zorgen dat het welbe-

vinden, zich goed voelen met wie 

je bent, de grootste uitdaging 

blij�!  

Deze tekst is de basis waar 

onze school voor staat. We 

gaan voor kwaliteitsonder-

wijs maar dan moeten we 

ook transparant zijn en dur-

ven onszelf in vraag te stel-

len door de drie belangrijk-

ste actoren: vooraleerst de 

leerlingen (onderzoek wel-

bevinden), onze ouders 

(tevredenheidsonderzoek 

2016)  en tenslo+e de over-

heid (inspec,e). De bevin-

dingen van al deze onder-

zoeken geven we in deze 

nieuwsbrief weer.  Wat ik je 

nu al weet te vertellen is dat 

zowel kinderen als inspec,e 

onze school van een kwalita-

,ef hoog niveau vonden.  Wij 

hebben er al,jd naar ge-

streefd om zo transparant 

mogelijk te zijn. Iedereen 

mag weten waar we voor 

staan maar ook wat onze 

werkpunten zijn om zo nog 

meer te groeien naar een 

school waar je kind naar zijn 

eigen talenten kan evolue-

ren. Maar het allerbelangrijk-

ste in al die onderzoeken was 

het antwoord van de kin-

deren op de vraag: Voel jij je 

goed in deze school? 

            Vrolijk Pasen! 

De	Beerring	binnenste	buiten!	

Zondag	22	mei:	schoolfeest!!!										

Noteer deze datum alvast 

in je agenda want dan 

vindt ons jaarlijks school-

feest plaats. Het thema is 

‘Muziek door de jaren’. 

Optredens van het eerste 

tot het zesde leerjaar; een 

echte DJ met dansfeest,  

Vlaamse kermis, een heer-

lijke barbecue en een 

plaats om gewoon gezellig 

samen te zijn (of te dan-

sen) mag je op die dag 

zeker verwachten. 

Ten gepaste ,jde gaan jullie 

nog een inschrijving ontvan-

gen voor de barbecue. De op-

brengst van het schoolfeest is 

steeds ten 

voordele 

van al onze 

kinderen! 

                                           OPGELET!		WOENSDAG	27		APRIL	2016	

																								PEDAGOGISCHE	STUDIEDAG	=	VRIJAF	VOOR	DE	KINDEREN									

      VRESELIJK... 

Het verschrikkelijke nieuws 

van de aanslag in Brussel 

laat niemand onberoerd, 

groot noch klein! Het is 

belangrijk dat de kinderen 

hierover kunnen praten, 

thuis en op school. 

De meeste klassen hebben 

de extra aflevering van Kar-

rewiet bekeken en hebben 

samen in de klas gesproken 

over de gebeurtenissen in 

Brussel. Donderdag hebben 

we 1 minuut s"lte gehou-

den en hee# ieder kind op 

de speelplaats hierover 

mogen krijten. Zo kleurde 

onze speelplaats deze da-

gen wat op om uiteindelijk 

een mozaiek vol hoop te 

worden…  



Afgelopen twee trimesters is onze 

school door iedereen grondig onder 

de loep genomen:  

De leerlingen mochten in een online-

onderzoek van de overheid invullen 

wat ze over de school vonden. 

De inspec�e is de Beerring volledig 

komen doorlichten. 

Jullie hebben in het ‘Tevredenheids 

onderzoek ouders 2016’ de kans ge-

kregen om je mening te uiten wat 

goed of al dan niet goed gaat in de 

Beerring. 

Het  Vlaams Ministerie van Onderwijs 

en Vorming is in de week van 26 ok-

tober 2015 onze school intensief ko-

men doorlichten.  

Op de eerste plaats zijn ze komen 

kijken of we de onderwijsreglemente-

ring  respecteren. Dit betekent dat ze 

onderzocht hebben of we voldoen 

aan de onderwijsdoelstellingen, on-

derwijsaanbod, evalua-eprak-jk, 

leerbegeleiding en de erkennings-

voorwaarden van bewoonbaarheid/

veiligheid en hygiëne. 

Op de tweede plaats hebben ze on-

derzocht hoe het zit met onze kwali-

teitsbewaking. Staan we open voor 

vernieuwingen, hoe begeleiden we 

kinderen met zorg, scholen de leer-

krachten zich voldoende bij,…? 

En tenslo5e bekeken ze het alge-

meen beleid, d.w.z. het leider-

schap, visie, besluitvorming en 

kwaliteitszorg van de school. 

De conclusie was, zowel voor 

kleuter als lager onderwijs, gun-

s�g over de ganse lijn.  

Het volledige onderzoek wordt 

nog gepubliceerd en online gezet 

door onderwijs Vlaanderen. 

Waar we terecht fier op zijn is 

dat 94% van de kinderen , die in 

de Beerring school liepen, slagen 

in het eerste jaar secundair on-

derwijs. Dit is, volgens de inspec-

�e, uitzonderlijk hoog! 

16/05 Pinstermaandag: vrijaf 

22/05 Schoolfeest 

23/05—27/05 Week van het verkeer 

23/05 Theater 2e lj 

27/05 Fietscontrole! 

07/06 Rondleiding ouders wijkschool 

24/06 Speurneuzentocht: 3e lj 

11/04 Rela-onele vorming 6e lj 

18/04 Theater 5e lj 

27/04 Ped. conferen-e: vrijaf 

01/05 Eerste communie 

05/05 + 06/05Hemelvaart: vrijaf 

09/05—13/05 Bosklassen 3e lj 

28/06 Oudercontact lager 

28/06 Proclama-e 5-jarige kleuters 

29/06 Proclama-e 6e leerjaar 

30/06 Einde schooljaar 

Tevredenheidsonderzoek	2016	

Het	doorlichtingsverslag	

Data	 

pect is tussen kleuter en kleuterleidster. In het lager on-

derwijs waren de sterkste punten dat de kinderen de 

geldende afspraken kennen,  graag naar school komen 

en dat de school haar afspraken nakomt. Zowel in de 

kleuterafdeling als in de lagere afdeling scoort de veilig-

heid van onze schoolomgeving, hygiëne op school, be-

trokkenheid bij de werking en website als informa-e-

bron het minst goed. Het lijkt ons aangewezen om deze 

punten als prioriteit te kiezen waar we in de toekomst 

aan zullen werken. Indien je meer info wenst omtrent 

deze bevraging kan u zich steeds wenden tot de direc-e 

van de school. 

Naar aanleiding van het “Tevredenheidsonderzoek bij ou-

ders 2016” willen we jullie graag informeren over de resul-

taten van de bevraging. In de eerste plaats willen we jullie 

danken voor het groot aantal ingevulde enquêtes dat we 

terug hebben mogen ontvangen.  Dit wijst op een hoge 

betrokkenheid. De resultaten van dit onderzoek  bespre-

ken we met het bestuur, de leerkrachten en het ouderco-

mité.   

In de kleuterschool kwamen als sterke punten naar voor 

dat de ouders zich welkom voelen op school, dat de school 

geregeld meedeelt wat ze doet en dat er wederzijds res-
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De leerlingen van het vierde, vijfde en 

zesde leerjaar  hebben we laten mee-

doen met een officieel onderzoek van 

de overheid over het welbevinden in de 

school. Met andere woorden: hoe voelt 

het kind zich in de Beerring? 

Het onderzoek bestond uit 28 vragen 

die onderverdeeld waren in 5 delen 

(pedagogisch klimaat, sociale rela&es, 

betrokkenheid, hoe kijken ze naar zich-

zelf en tevredenheid). 

De vragen waren onder andere: 

• ik kom graag naar school. 

• Ik zit graag in de klas. 

• Ik voel me goed op school. 

• Ik let goed op &jdens de lessen 

• Het huiswerk vind ik gemakke-

lijk. 

• Ik speel graag op de speelplaats. 

• Ik word niet gepest op school. 

• Op onze school worden kin-

deren niet gepest of uitgela-

chen. 

• De leerkrachten le+en erop dat 

de kinderen zich aan de regels 

houden. 

• De leerkrachten luisteren naar 

de leerlingen als er iets gebeurd 

is. 

• Als de leerkrachten les geven, is 

het rus&g in de klas. 

De kinderen hebben op al de vragen 

posi&ef geantwoord, d.w.z. ze hebben 

op elke vraag gemiddeld of boven het 

gemiddelde in Vlaanderen  gescoord.  

Wij waren zeer verheugd met de me-

ning/antwoorden van onze kinderen. 

Zeker de antwoorden op de vragen 

over tevredenheid van de kinderen op 

school. 

Dit onderzoek vonden wij zeker zo be-

langrijk omdat het de antwoorden wa-

ren van de kinderen. En dat is toch de 

basis van ons handelen in de school. 

Indien u het volledige resultaat van het 

onderzoek wil inkijken geef je maar een 

signaal aan de direc&e.  

 

alleen op plaatsen daar waar het toe-

gestaan is.  Parkeren aan de school 

betekent niet parkeren voor de 

schoolpoort! Het is immers zo dat dit 

piekmoment slechts 10 tot 15 minu-

ten duurt! 

Onze leerkrachten aan de poorten 

doen er alles aan om uw kinderen zo 

veilig mogelijk te begeleiden. Wees 

Zoals in elke school is om 15.15 u. 

een piekmoment van verkeer, vooral 

aan de achterkant van de Beerring 1. 

Heel uitdrukkelijk vragen we 

aan de schoolpoorten zeer 

rus&g, gedisciplineerd en 

met ‘gezond verstand’ te 

rijden. Parkeer de wagen 

voor hen een steun! 

Iedereen die zijn kind komt halen moet 

op de juiste manier parkeren en hande-

len in het verkeer. 

Week	van	het	verkeer	met	Sam!	

Voelen	onze	kinderen	zich	goed?	

Opgelet!	Parkeren	aan	de	Beerring	1																																	

In de week van 23 mei tot 27 mei gaat de campagne van Sam 

de Verkeersslang van start. 

Tijdens die campagneweek verdienen de kinderen een s&p 

telkens  zij milieuvriendelijk (te voet, per fiets, bus of carpool) 

naar school komen. De s&ppen kleven ze per klas op een s&c-

ker. De kinderen sparen per klas tot ze een s&cker vol hebben  

en mogen deze volle s&cker op het grote spandoek van Sam de 

Verkeersslang hangen. De bedoeling is dat het spandoek tegen 

het einde van de campagneweek vol met s&ppen hangt. 

 

Veilig en milieuvriendelijk naar school gaan, daar draait het 

om. In de week van 23 mei tot 27 mei gaan we met heel de 

school, gedurende een week op een veilige en milieuvriende-

lijke manier naar school proberen te komen.  

Kinderen vinden het immers leuk om naar school te stappen 

of te fietsen. Ze bewegen meer en doen ervaring op in het 

verkeer. Het principe ‘jong geleerd, is oud gedaan’ is hier ze-

ker van toepassing. Bovendien is stappen en fietsen goed voor 

het milieu en voor de gezondheid van onze kinderen. Trou-

wens, fietsen en wandelen is an&-crisis want het kost je niets. 
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