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Geloven in onze kwaliteit door kinderen te laten klimmen 

Als je de actualiteit wat volgt, hoorde 

je ook al waaien dat de kwaliteit van 

het onderwijs fors achteruit gaat. Is 

dit echt zo? Als ouder zou je je toch 

wel serieus zorgen kunnen maken. 

Maar, laat je door de media niet van 

de wijs brengen. Goed en degelijk 

onderwijs bestaat nog!  

“Landen die hun leerlingen doen klimmen op sociale ladder, bekomen betere schoolse prestaties” 

 

Nivelleren naar boven kan wel degelijk. Vooral het katholieke net slaagt erin sociale mobiliteit te combineren met 
sterke schoolse prestaties. 
Bij de start van het nieuwe schooljaar klinkt de analyse dat het niveau van het Vlaams onderwijs te laag ligt door 
een te grote focus op gelijke kansen. Maar in hun nieuwe boek ‘De (her)vormende school’ stellen economen 
Kristof De Witte (KU Leuven) en Jean Hindriks (UCL) vast dat landen die erin slagen hun leerlingen te doen klim-
men op de sociale ladder, tegelijkertijd ook betere schoolse prestaties bekomen.  
Uit onderzoek blijkt dat scholen die het niveau constant hoog genoeg houden, en bijvoorbeeld hooggekwalificeer-
de leraren inzetten en een gedifferentieerde pedagogische aanpak op maat hanteren, goed scoren op gelijke kan-
sen én op kwaliteit. 
In het vrije net - voornamelijk het katholiek onderwijs - presteert 38 procent van de scholen die deelnamen aan 
het internationale PISA-onderzoek bovengemiddeld op beide domeinen. In het officiële net - met onder meer het 
Gemeenschapsonderwijs - is dat 12 procent. 

Bron: De Standaard maandag, 3 september 2018 

Niet alles is te vergelijken met vroe-

ger. Moderniseringen zoals ICT, 

STEM, media,… wordt hier helemaal 

niet in rekening gebracht. En laat ons 

ook niet vergeten dat het sociale le-

ven en het welbevinden van de kin-

deren ook steeds meer centraal ko-

men te staan. De kinderen van deze 

tijd maken echt wel deel uit van de 

wereld rondom zich.  

Trouwens, laat je niet uit je lood 

slaan, want er verschijnen ook ande-

re berichten. Zo schrijft De Standaard 

maandag op 3 september het volgen-

de:  

Daarom wil ik toch even stilstaan bij 

onze visie rond het stellen van hoge 

doelen voor ieder kind. Hoe wij kin-

deren doen klimmen. Deze visie kan 

je op de volgende bladzijde lezen, 

maar wat betekent dit nu concreet… 

Je hoorde heus al van je kind dat er 

af en toe meer dan één juf in de klas 

aanwezig is. Bij deze ‘teamteaching’, 

zoals wij het noemen in  ons vakjar-

gon, wordt extra ingezet op de uitda-

ging voor elk kind op zijn niveau. Ook 

binnen de klas zelf en binnen de 

werking van de Klimklas laten de 

leerkrachten onze kinderen klim-

men, telkens een trapje hoger in hun 

ontwikkeling. Ontwikkelen gebeurt in 

sprongen en verloopt niet bij elk kind 

identiek dus van hen wordt verwacht 

dat ze de leerlingen motiveren en 

stimuleren om hun eigen mogelijkhe-

den te verkennen en hun horizon te 

verruimen. Dit kan betekenen dat ze 

extra ondersteuning nodig hebben, 

maar dit kan evengoed te maken 

hebben met het geven van extra 

uitdagingen.  

Laat ons even dieper ingaan op het 

woord “Klimmen”. Volgens ons een 

heel toepasselijk woord bij wat wij 

van de kinderen verwachten. Want 

de betekenis van klimmen is:  ‘met 

inspanning naar een hogere plaats 

gaan.’ Doordat we bij klimmen nog 

steeds zelf actief iets aan het berei-

ken zijn, wijst dit ook op ambitie of 

motivatie. Want in deze moderne tijd 

met de technologische snufjes, zou-

den we ook de lift als symbool kun-

nen gebruiken. Maar niets is minder 

waar. Want dit geeft helemaal de 

realiteit niet weer. Bij een lift druk je 

op een knopje en word je vanzelf 

naar omhoog gebracht. Zo gemakke-

lijk kan en mag het niet gaan. Er 

wordt wel degelijk verwacht dat de 

kinderen zelf de inspanning leveren. 

En als dat kind even blijft stilstaan is 

het niet omdat de stroom het even 

laat afweten, maar omdat het even 

de tijd neemt om op adem te komen.  

De kinderen krijgen de mogelijkheid 

om onder begeleiding op hun eigen 

tempo en niveau naar omhoog te 

klimmen. Ze worden uitgedaagd en 

gemotiveerd om zo snel mogelijk die 

hogere stap te bereiken, maar force-

ren helpt niet. Als we te veel pushen, 

zijn er echter ook risico's aan het 

klimmen verbonden: Dan wil ik niet 

onmiddellijk in het uiterst negatieve 

gaan en spreken over het vallen, 

maar wel over de te snelle confronta-

tie met nieuwe obstakels. Hoe neem 

ik deze? Moet ik een omweg nemen 

of lukt het me door vooraf goed waar 

te nemen en te analyseren. Als we 

daar niet klaar voor zijn en we wor-

den gedwongen om toch verder te 

gaan, brengt dit angstgevoelens met 

zich mee. Hoe meer we te maken 

krijgen met angstgevoelens hoe min-

der vertrouwen we hebben en dus 

hoe faalangstiger we worden. Deze 

faalangst zet een rem op de ontwik-

keling van het kind. Het kind zal niet 

meer durven klimmen. 

Dit vertrouwen en het durven verder 

gaan, wordt aangewakkerd door ge-

dreven en enthousiaste leerkrachten 

die hun kinderen heel goed kennen 

en weten welke obstakels zij wel en 

niet aan kunnen. Af en toe moeten 

we als leerkrachten en ouders de 

kinderen even vasthouden bij het 

klimmen en soms zelfs een stukje 

mee klimmen om ze daarna weer los 

te laten.  

Zo hopen wij dat de kinderen in onze 

school veilig klimmen naar een mooie 

toekomst! 

 

   Juf Ilse 



 

 

Hoge doelen voor ieder kind 
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We hadden het al over de 

growth mindset. We geloven dat 

er in ieder kind nog veel meer 

zit. Extra zorg is mooi, maar we 

zijn waakzaam dat we kinderen 

er niet afhankelijk van maken of 

dat we ze te veel ‘pamperen’. 

Kinderen hebben immers nood 

aan een sterke school, waar de 

eisen haalbaar en hoog zijn. We 

zijn soms best wel streng. Geen 

enkel kind is gebaat met een 

‘laissez faire’ opvoeding en 

evenmin met betutteling. Wel 

met duidelijke verwachtingen en 

eisen. Om het even eenvoudig te 

stellen: alleen zo halen we eruit 

wat erin zit. 

We brengen ze iedere keer 

weer naar de volgende zone 

van ontwikkeling, en zo mo-

gen ze groeien.  

Kinderen die wat extra aan-

dacht nodig hebben, om wel-

ke reden dan ook, gaan naar 

‘de Klimklas’.  

En daar klimmen ze steeds 

wat hoger! 

In dit  onderdeel nemen we je even mee in een deeltje van onze uitgewerkte visie van de school.  

 

Groeien in een sterke school, 

waar voor iedereen de lat hoog 

ligt en duidelijke eisen worden 

gesteld.   

-Albert Einstein- 
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Ook voor jou 

is er een plaatsje 

in ons  

Kleuterhuis! 

Inschrijven?  

Wees er tijdig bij!! 

Gedurende dit schooljaar 

kunnen kinderen die    

geboren zijn in 2017 (of 

vroeger) nog steeds      

inschrijven. Er zijn nog 

enkele plaatsjes vrij.  

De kinderen geboren in 

2018 komen volgend 

schooljaar al aan de 

beurt! 

In De Pinte geldt een 

voorrangsperiode voor 

broertjes en zusjes. Deze 

kunnen met voorrang  

inschrijven van                 

1 september 2019 tot 

eind februari 2020.  

Vanaf begin maart 2020 

volgen dan de andere 

kindjes, geboren in 2018. 

 

Maak zeker een afspraak 

om de sfeer op onze 

school te komen            

opsnuiven. 

Dit kan via  

Telefoon: 09/385.47.13  

Mail:  

schoolzevergem@telenet.be 

We noteren dan je         

gegevens zodat we je tijdig 

kunnen informeren.  

School-en studietoelagen 

Gaat je kind naar school? Vraag 

dan een school- of studietoelage 

aan de Vlaamse overheid. Dat kan 

al vanaf de kleuterschool tot aan 

de hogeschool en universiteit. En 

je komt vlugger in aanmerking 

dan je denkt. Je aanvraag 

indienen kan van 1 augustus 2018 

tot en met 1 juni 2019. 

Vraag snel en makkelijk aan op 

www.studietoelagen.be  

of bel 1700 

The best view comes after 

the hardest climb 



 

 

Pagina 6 ‘t Infootje 166  maart 2019   

Welkom! 

Stan 

Geboren op 27 december 2018. 

Zoontje van Annelies Vercauteren en Lou Mondelaers. 

Broertje van Wout en Seppe. 

Senne 

Geboren op 15 januari 2019. 

Zoontje van Jessica Coolsaet en Tom Criel. 

Broertje van Rhune. 

Olivia 

Geboren op 20 februari 2019. 

Dochtertje van  Leen Tytgat en Bart Callens 

Zusje van Emma en Leon*. 

Dankbaar gedenken 

Etienne Bauters  

Overleden op 22 februari 2019 

Opa van oud-leerlingen Lena, Arno en 

Lente Vandenhecke. 

August Lataire 

Overleden op 14 maart 2019 

Opa van Gilles Lataire. 

Henri (Rik) Meuris 

Overleden op 9 maart 2019 

Overgrootvader van Merel en Lander  

Van Nieuwenhuyze. 

Lucien Van Holder 

Overleden op 27 maart 2019 

Opa van Emmeline en Hanne De Bolster. 
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Het schooltuintje in Zevergem In 2018 heeft Antoine De Keukeleire zich ge-

ëngageerd om het ‘Schooltuin initiatief’ van de Landelijke Gilde van theorie 

naar praktijk uit te werken. In de lagere school van Zevergem vond hij er de 

voedingsbodem om zijn kennis en kunde terzake, over te brengen aan de ‘Y 

generation’. Hierbij zijn ervaringen. Reeds enkele jaren promoot de Landelijke 

Gilde het moestuinieren in de lagere scholen. Zo kwam de vraag van de Vrije 

Basisschool Zevergem aan onze gilde om haar project van een schooltuintje 

op te starten en te ondersteunen. Al vlug kwam men bij mij terecht, omdat ze 

wisten dat ik reeds lang zoiets van plan was. Het starterspakket werd aange-

vraagd bij de Landelijke Gilde, een lapje grond werd klaargelegd. Juf Annelies 

Buckens bombardeerde de leerlingen van het 2de en het 6de leerjaar tot 

tuinbuddies. Vroeg in het voorjaar werden ze reeds aan het werk gezet want 

erwtjes, tomatenzaadjes, courgettes en pompoenpitten werden in kweekpotjes gelegd. Teneinde een beetje 

voorsprong te hebben. Zo kon de Juf ook het pedagogische aspect aan bod laten komen. Zowat begin april zijn 

we de buitenactiviteiten gestart. De afspraak was dat we elke donderdagmiddag zowat een half uur samen 

zouden in de "lochting" werken. Die eerste donderdag was een overrompeling. Alles kon niet vlug genoeg de 

grond in: zo werd een ajuintje nog vlug boven een aardappel in een putje gelegd, spinazie- en slazaadjes kwa-

men in hetzelfde geultje terecht en de radijsjes werden gezaaid zoals men zegt ‘zo dikke als 't haar op nen 

hond’. Maar niet getreurd, "Al doende leert men" zegt een spreekwoord. Zo werd er week na week geplant en 

gezaaid en raakte ons tuintje stilaan volzet. Maar toch bleef er werk want er moest ook onkruid gewied wor-

den. Ook dat moet een beetje aangeleerd worden, want zo ontdekte ik tijdig enkele treurende erwtenplantjes 

bij een hoop onkruid. Gelukkig hebben we ze nog kunnen redden en terug aan de groei gekregen. Ook moest 

de tuin van het nodige vocht worden voorzien daar er in de lucht geen regen aanwezig was. Naar het einde 

van het schooljaar toe konden we reeds radijsjes proeven, rauwe spinazieblaadjes knabbelen of spinaziepu-

ree proeven, verse erwtjes uit de peul .... Wat een lekkernij zeg. Tijdens de grote vakantie werden bereidwillige 

leerkrachten gevonden om af en toe wat klusjes te doen in ons tuintje zoals water geven en onkruid wieden. 

Waarvoor een echt gemeende DANKJEWEL Zo konden we op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

vaststellen dat onze tuin echt lag te blinken, zoals de mensen 

zeggen. Sla, boontjes, tomaten, courgettes, pompoenen - alles 

stond er om ter mooist bij. Tenslotte kan ik alleen maar zeggen 

dat ons schooltuintje of onze "lochting" een echt succes gewor-

den is en dat dit initiatief voor herhaling vatbaar is. Naar ik ver-

nomen heb zouden reeds een aantal personen hun medewer-

king verlenen bij een volgende editie. Als je 't mij vraagt mag en 

moet die er zeker komen en het moet een uitdaging zijn om nog 

beter de doen. Tot slot nog een dikke dank u wel aan Juf Anne-

lies en haar tuinbuddies. Ze zijn allemaal geslaagd met de 

GROOTSTE ONDERSCHEIDING!  
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Onze fluoactie werd op vrijdag 1 maart schitterend af-

gesloten met een fluo carnavalstoet! 

Dikke fluo-pluim aan alle kinderen en leerkrachten die 

in fluo uitgedost naar school kwamen. 

Hopelijk hebben veel leerlingen hun volle stickerkaart 

van de fluoactie opgestuurd, want er waren prijzen te 

verdienen! 

Veilig en zichtbaar naar school! 

De dwerg zit verder dan 

een reus wanneer hij op de 

schouders van de reus kan 

kimmen.  

Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de dag.  

Donderdag 31 januari was het Gedichtendag:  

Gedichtendag op school.  

Op donderdag 31 januari 2019 was het gedich-

tendag op school. We zetten alle leerlingen en 

collega’s in de kijker met een mooi gedicht!  

Van Hans Kuyper, Erik van Os tot Lies Ditters.  

Vele dichters kwamen aan bod die dag. 

Vanuit de werkgroep Cultuur kregen alle klassen, 

van peuter tot het 6de leerjaar een gedicht 

(plint-poster) aangereikt waarmee de leerlingen 

creatief aan de slag konden gaan.  

Elke klas gaf er zijn eigen toets aan en dit lever-

de hele mooie werken/gedichten op. 

Deze gedichten werden dan in de klimklas ten-

toongesteld  

Natuurlijk konden we niet alle werkjes een 

plaats geven. Daarom besloten we deze uit te 

delen aan de buurtbewoners in ons dorp. Zo 

konden ook zij meegenieten van een mooi ge-

dicht of een prachtige creatie van onze leer-

lingen.  

In elk lokaal kon je genieten van een gedicht. Of 

je nu door een klas wandelde of in de refter 

kwam, je zag een gedicht …..,  zelfs op de wc-

deur hing er een passend gedicht, die er nu nog 

steeds hangt.  Onze school was goed voorzien 

van talrijke gedichten op gedichtendag. 
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Carnavalstoet 

Carnaval is om te zingen 

om te dansen 

en te springen 

gekke kleren 

gekke hoedjes 

en wat schmink op onze 

snoetjes 

gekke mensen overal, 

ja, dat is nu carnaval! 

Het plezier zit in het 

klimmen, op de top ben je 

vaak maar even.  
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Na het beklimmen van een grote 

heuvel ontdek je dat er nog meer 

heuvels te beklimmen zijn.  

(Nelson Mandela) 

ZOEKERTJE 

Wie heeft thuis nog oude tennisballen?  

We zouden deze op school graag gebruiken voor de stoelpoten 

in de refter. 

Breng ze gerust naar de leraarskamer of geef ze maar af aan 

een juf.  

DANK JE WEL!  

Schrijf jij ook in? 



 

 

Al enkele maanden werken we rond het thema ‘film’, maar 

februari was wel een héél drukke maand. We werkten rond 

films in de klas, maar ook Jos en Danny (de gekke filmre-

gisseurs) gaven ons opnieuw opdrachten. Zo kunnen we 

misschien op het einde van het schooljaar een echte film-

voorstelling verdienen!  

De kinderen werden omgetoverd tot acteurs en actrices en 

speelden op die manier een rol in een echte film. Van de 

kleine zonnen tot het zesde leerjaar mochten alle klassen 

een klein stukje aan het verhaal breien. Benieuwd? Hou 

dan zeker de schoolwebsite in de gaten! 

Elke klas kreeg ook een heleboel foto’s. Door op fotozoek-

tocht te gaan, moesten we achterhalen waar op school de 

foto’s getrokken werden. Geen gemakkelijke opdracht, 

want er zaten ook een heleboel foppers tussen… 

Februari… filmmaand!  
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We losten ook filmraadsels op, gin-

gen op zoek naar ‘Magda’ en nog 

zoveel meer. Als kers op de taart 

gaven we onszelf een echte oscar 

cadeau. Elke klas werkte een deel-

tje van de oscar uit, en het resul-

taat mag er zijn! We geven hem bin-

nenkort een mooi plekje op onze 

school. 

Benieuwd wat Jos en Danny nog 

allemaal in petto hebben… en voor-

al of we erin zullen slagen om alle 

opdrachten tot een goede einde te 

brengen. Nu we naast ‘popcorn’ en 

‘verduistering’ ook de ‘film’ ver-

diend hebben, mag die rode loper 

stilaan beginnen rollen…!   

Klas 6 keek achter de schermen van de  

Decascoop van Gent.  



 

 

 

Deze mail kregen wij onlangs van het Hachico 
team.  Een tweetal jaar geleden stapten wij 
een sponsortocht voor dit goede doel. We 
sponsorden assistentiehond Simon en vinden 
het fijn te vernemen dat hij het heel goed 
stelt. 

 

 

Beste VBS Zevergem, 

  

 

Als peters van onze zojuist afgestudeerde assistentiehond Simon, geef ik jullie graag een update van hoe 
zijn leven er nu uitziet. 

  

Simon is met vlag en wimpel geslaagd voor zijn examen en woont nu een maandje bij zijn nieuwe bege-
leidster welke dag in dag uit geniet van zijn hulp. 

Vandaag heeft Simon geleerd zijn begeleidster recht te trekken in bed, verder is hij al een pro in de deu-
ren open doen voor haar en haar te helpen uitkleden (jas uit, sokken uit etc.). Ook is hij direct in actie 
wanneer ze iets laat vallen. Kortom een super hondje dat al een super team is geworden met zijn nieuwe 
begeleidster. 

Een van onze snelst werkende hondjes van de S-promo, Super-Simon. 

Op ons komend benefiet zijn jullie allen van harte uitgenodigd om de 
officiële overhandiging van Simon bij te wonen.   
Een uitnodiging hiervoor zal nog volgen. 

 
Hier vinden jullie nog wat foto’s van Simon, een knap ventje,  
nooit zo groot geworden maar wel een enorm groot karakter en een  
goede knuffel ;-) 
 

Ik hoop dat deze mail ook terecht komt bij de leerlingen die betrokken 
waren bij het  
Peterschap van Simon, deze zijn wellicht al van school rond deze tijd 
maar worden ook niet vergeten door ons, geef zeker nog eens onze 
dank door aan alle betrokkenen! 

  

Vriendelijke groet, 

namens het gehele Hachiko team 

 

  

In de kijker ... 


