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Beste ouder
Ondanks Covid-19 zijn we zo ‘normaal’ mogelijk met de kinderen kunnen opstarten.
Dirk de Wachter, psychiater-psychotherapeut, schrijft in zijn boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’
dat de 2 belangrijkste fundamenten van onze cultuur zorg en onderwijs zijn. Dit hebben we in de
voorbije maanden zeker mogen ervaren. Het zijn net die 2 beroepsgroepen waar er een soort crisis
heerst om gemotiveerde werkkrachten te vinden. Ik wil dan ook mijn appreciatie uiten naar mijn
team dat elke dag het beste van zichzelf probeert te geven om het voor uw kind(eren) zo fijn
mogelijk te maken.
Voor u, als ouder, is het wel nog even geduldig afwachten wanneer u de school en de klas terug
normaal in en uit mag. Omwille van de veiligheid streven we ernaar zo weinig mogelijk derden onze
school te laten betreden. We staan natuurlijk wel open voor een gesprek, dit echter op afspraak.
Wat uw bezorgdheid ook moge zijn, klein of groot, u bent van harte welkom. Op Gimme zal u af en
toe een foto of een filmpje kunnen zien van wat er in de klas van uw kind(eren) leeft. Tijdens de
eerste week van september, kreeg u hiervoor een mail om toe te treden of je gegevens aan te
passen. Voor meer info kan je terecht bij juf Ann (ann.vdb@leernest.be) .
Onze school telt 259 kinderen waarvan 76 kleuters en 183 kinderen van de lagere school. Op 1
september startten er 31 nieuwe gezichten, in de loop van het schooljaar verwachten we nog 11
nieuwe peuters. We hopen dat de kinderen zich vlug thuis mogen voelen in ons Leernest.
In de naam van onze school zitten 2 belangrijke woorden: LEER en NEST. We streven ernaar met ons
team dat de kinderen zich in onze school goed voelen. Onze school bestaat uit verschillende nesten
(klassen) waar elke leerkracht elke dag opnieuw het beste van zichzelf geeft opdat uw kind(eren) zich
hier thuis zou voelen. Als kinderen zich goed voelen, komen ze gemakkelijker tot leren. Op school
motiveren we de kinderen om te leven en te leren. We inspireren door leren en leven met elkaar te
verbinden. Door te experimenteren alleen of in groep leren de kinderen over het leven. Ze groeien
door bestaande en nieuwe strategieën af te wegen, uit te proberen en te beoordelen.
Een nieuw schooljaar betekent nieuwe plannen met nieuwe uitdagingen. We willen dit schooljaar
speciaal aandacht geven aan ‘Verbindend schoolklimaat’. Hierbij staat de intentie om te verbinden
en relaties verstevigen centraal. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gevoelens. Wij zijn
echter met ons allen verantwoordelijk voor hoe wij met elkaar omgaan, met welke intentie dit
gebeurt en hoe wij de reactie van anderen ontvangen.
Als wij onze kinderen laten zien hoe ze voor elkaar kunnen zorgen, zonder anderen te kwetsen,
leren ze alles wat ze voor het leven nodig hebben.
Richtlijnen geven, ondersteuning bieden, eigen ervaringen delen en ruimte voor ontwikkeling geven,
zijn uiterst belangrijk in de opvoeding van elk kind. Bescherming en veiligheid zijn hierbij net zo
belangrijk als groeien en leren; liefde net zo belangrijk als vrijheid. Twee dingen dienen kinderen van
u te ontvangen: wortels en vleugels. Vogelouders bouwen een nest dat warmte, geborgenheid,

veiligheid en bescherming biedt. Later laat u uw kinderen zien hoe ze kunnen vliegen en delen jullie
ervaringen over gevaren en vreugde. Ooit zal je ze loslaten en je verheugen als jullie kinderen
vrijwillig komen en gaan.
De school is niet alleen een toevoegsel aan de opvoeding thuis, maar ook een plek waar kinderen
respect en geborgenheid ervaren en zich er thuis kunnen voelen. Een van de belangrijkste
behoeften die we allemaal hebben , is dat we willen bijdragen aan het welzijn van andere mensen.
We willen graag zorg dragen voor elk kind. We zetten daarom ons zorgbeleid in de kijker:
Zoals hierboven staat, moeten kinderen zich goed voelen om tot optimaal leren te kunnen komen.
Het is onze opdracht om zorg te dragen voor elk kind. Zowel op emotioneel als op cognitief vlak.
We streven naar een totale ontwikkeling met aandacht voor het welbevinden en de vorderingen van
de kinderen.
Binnen ons zorgbeleid vinden we het van groot belang om alle kinderen van heel dichtbij te kunnen
opvolgen.
Ook jullie, ouders, vormen hierbij een belangrijke schakel.
Wat jullie thuis opmerken/voelen, kan voor ons een enorme bron aan informatie opleveren om uw
kinderen te kunnen geven waar ze nood aan hebben.
Daarom vinden we een open communicatie, met respect voor elkaar, zéér belangrijk!
Hieronder geven we kort weer via welke stappen onze zorg wordt georganiseerd:
1. Met de juf/meester
Via tussentijds overlegmomenten of tijdens het oudercontact krijgen jullie feedback van de
juf/meester.
Maar de feedback van jullie is evenzeer welkom! Hebben jullie een vraag of een bijzondere
zorg, dan horen we dit graag.
Altijd eerst via de juf/meester. Dit kan via een mededeling in de agenda of in gesprek (na op
voorhand een moment afgesproken te hebben).
2. Overleg met juf Katrien (zorgcoördinator)
Indien jullie of de juf/meester verdere opvolging wensen, zal de nodige info doorgegeven
worden aan juf Katrien.
In overleg wordt besproken wat de hulpvraag is en welke stappen gezet moeten worden om
jullie kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
We vinden het enorm belangrijk dat een kind zich kan en mag ontwikkelen vanuit zijn eigen
capaciteiten. Het is aan ons om het kind hierbij zo goed mogelijk te begeleiden en op zoek te
gaan naar de gepaste leermiddelen of werkvormen.
3. Samenwerking met externen
Vanuit overleg met jullie kan het soms nodig zijn om externe hulp in te schakelen. (logo, kiné,
psychologen,…)
Ook met deze partners gaan we zoveel mogelijk wederzijdse info uitwisselen. Dit via overleg
of via mail.
Weet dat jullie steeds terecht kunnen bij het Vrij CLB regio Deinze (centrum voor
leerlingenbegeleiding) indien jullie dit wensen.
De contactpersoon voor onze school is Hilde Notte hilde.notte@vclbdeinze.be
of u kan bellen naar het algemeen nummer 09/381.06.80

Mogen we vragen indien er in de loop van het schooljaar bepaalde externe hulp wordt
opgestart, dit door te geven aan de juf/meester?
Of dit kan ook aan juf Katrien via mail katrien.b@leernest.be.
Binnen ons zorgbeleid hebben we dit schooljaar ook prioriteiten waar we verder willen aan werken:
In de kleuterklas bouwen we het observatiesysteem verder uit binnen ZILL (Zin In Leren en
Leven)om de kleuters breed te kunnen observeren.

Ten slotte wil ik nog een oproep doen om:
-

-

-

bij afwezigheid van uw kind(eren) de school telefonisch te verwittigen op het nummer
09/282 77 87. Dus niet per mail of via sms naar een leerkracht.
alle voorwerpen van je kind(eren) (doosjes, kledij,…) te voorzien van een naam. Er is geen
plaats meer op school waar we gevonden voorwerpen verzamelen, dit werkt niet. Als alles
genaamtekend is, komt het zeker bij de juiste eigenaar terecht 
de schoolbrochure, die je op de website van onze school vindt, aandachtig te lezen. De
wijzigingen zijn met kleur gemarkeerd.
de mails die u ontvangt aandachtig te lezen en op te volgen zodat u op de hoogte bent en
blijft van de wijzigingen en activiteiten op onze school. Breng ook de grootouders op de
hoogte als zij de kinderen komen ophalen. Indien u geen mails hebt ontvangen de laatste
weken, breng ons dan zeker op de hoogte administratie@leernest.be. Vanaf oktober
ontvangen jullie een maandelijkse nieuwsbrief. Lees deze goed door. Brieven worden
digitaal bezorgd tenzij er een strookje moet terugkeren naar school. Dan ontvangt u een
papieren versie.
om correct om te gaan met sociale media. Elk schooljaar komen er meldingen binnen van
kinderen die uitgesloten of gepest worden. Ook al ligt het gebruik hiervan buiten de
verantwoordelijkheid van de school, pestgedrag kan in elk geval niet getolereerd worden!
Kinderen mogen gerust via internet de wereld ontdekken maar afspraken en toezicht
door de ouders zijn onmisbaar. Bovendien is het aanmaken van een account
op Instagram of Facebook niet toegelaten voor kinderen van de lagere school,
maar controle op de geboortejaren zit niet in het systeem…

Vandaar onze oproep om dit thema bespreekbaar te maken met uw kind, hen te
waarschuwen en een consequente sociale controle uit te voeren (zoals foto’s en
berichten nakijken, checken welke groepsleden al dan niet worden toegestaan, …)

U kreeg van de klastitularissen in de loop van deze week digitaal of op papier een
woordje uitleg over de werking van de klas. We hopen u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben en zijn steeds bereid tot een woordje uitleg.
Samen maken we er een fijn schooljaar van!
Met vriendelijke groeten
Mevrouw Karin en het leerkrachtenteam

