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In september 2017 zijn we gestart met ons innovatietraject ARK 2020. We streven naar onderwijs op maat van
ELK kind zodat iedereen de beste versie van zichzelf wordt! Hiervoor zetten we in op de drie bouwstenen:
Autonomie, Relatie en Kracht (A-R-K).
Vanuit de rondetafelconferentie (oktober 2017) kozen we voor 5 thema’s binnen deze A, R en K: Arganisatie,
Redelijke verbindingen, Kijk wat ik al kan, Infrastructuur en Zill.
Binnen elk thema startte een focusgroep op, bestaande uit leerkrachten en ouders, om samen te brainstormen en
ons onderwijs verder uit te denken. Op 13 juni ll. gaven we tijdens onze Anderwijsavond ARK 2020 per focusgroep
een korte stand van zaken én lichtten we de nieuwigheden toe die volgend schooljaar in onze school van kracht
gaan, dewelke we hieronder nog even op een rijtje zetten.
ARGANISATIE
Hoe organiseren we ons onderwijs anders zodat het leren centraal staat en we onze kinderen maximaal in groei
zetten in de veranderende maatschappij? Ten eerste ontwikkelden we een inspirerend omgevingsboek voor
leerkrachten om met kinderen buiten de klasmuren te leren en de omgeving als tweede handboek te gebruiken.
Ten tweede hertekenden we onze organisatiestructuur, waarin zoveel mogelijk leerkrachten mee verantwoordelijk
zijn op de klasvloer. We zetten vanaf september 2019 in op meer zelfsturende teamwerking met gedeelde
verantwoordelijk i.p.v. vele expertise-leerkrachten, dit alles ondersteund door een coach. En uiteraard laten we de
opgedane expertise niet verloren gaan, maar verspreiden we deze in alle teams via het expertiseplatform voor o.a.
boeken/lezen, STEM, cognitieve begaafdheid. Zowel kinderen (grotere leerwinst, meer autonomie, hogere
betrokkenheid...), leerkrachten (meer inspraak, samenwerking, variatie, hogere betrokkenheid…) als de school
(continu proces van behouden wat goed is en bijsturen waar nodig...) worden hier beter van. Om de teamwerking
rond een groep kinderen te optimaliseren, zetten we vanaf volgend schooljaar in op vaste overlegmomenten voor
leerkrachten ook op woensdagochtend tussen 8u30 en 9u30. Concreet betekent dit vanaf september 2019 dat er
betalende opvang is tussen 7u30 en 8u15. Vanaf 8u15 zijn alle schoolpoorten open voor kinderen. Tussen 8u45
en 9u30 start de (gratis) EXTRA TIME waarin kinderen onder toezicht kunnen kiezen uit oa. buitenspel, rustige
ruimte om te leren en lezen, gezelschapsspelen… Op woensdag is de officiële start van de klasdag om 9u30; dit
is het moment waarop ALLE kinderen op school aanwezig moeten zijn.
REDELIJKE VERBINDINGEN
De focus hier ligt op het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen. Ten eerste werkten we een rode
draad in ARK 123 uit op vlak van leefregels en socio-emotionele ontwikkeling, waarin we ook Zill integreerden.
Onze leefregels zullen volgend jaar nog duidelijker zijn voor ALLE kinderen via visualisatie met pictogrammen op
de speelplaats. Daarnaast werd de leerlingenraad heropgericht, omdat we het belangrijk vinden om ook kinderen
een stem te geven in ons innovatietraject en schoolgebeuren. Ook het belang van de ouderraad willen we niet
onderschatten, en hier volgend schooljaar meer beroep op doen. Wie interesse heeft om zich te engageren in deze
ouderraad, mag mailen naar ouderraad@ark123.be. Tot slot focusten we op de klassamenstelling. Vanaf
september 2019 zullen kinderen gedurende 2 jaar in dezelfde klasgroep blijven. We geloven sterk in het feit dat
kinderen voor een optimale ontwikkeling beter af zijn in een vaste groep, dan dat ze zich jaarlijks moeten
aanpassen aan een nieuwe klasgroep.

KIJK WAT IK AL KAN
Hoe brengen we de ontwikkeling van elk kind in woord en beeld? We ontwikkelden een nieuw evaluatiedocument
in combinatie met een groeimap. In het evaluatiedocument zullen woorden en beelden aangeven waar een kind
zich in zijn ontwikkeling bevindt. In de groeimap vinden we doelgerichte toetsen én andere evaluatievormen terug.
Zo kunnen we sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden in kaart brengen vanuit verschillende
invalshoeken, op verschillende momenten, met verschillende evaluatievormen en in verschillende situaties. Het
nieuwe evaluatiedocument is ook aangepast aan het nieuwe leerplan Zill. Volgend schooljaar zullen we deze
nieuwe versie in een aantal klassen in de lagere school proefdraaien, evalueren en bijsturen om in september
2020 hiermee in de hele lagere school van start te gaan. Daarnaast willen we volgend schooljaar kijken hoe we de
ontwikkeling van onze kleuters in woord en beeld kunnen brengen.
INFRASTRUCTUUR
Hoe kunnen we ruimte, lucht, licht en duurzaamheid een plek geven in onze levendige Ark? We focusten op de
inrichting van leer-, werk- en speelplekken en ruimten binnen én buiten onze schoolmuren. Onder meer onze
speelplaatsen kregen een kleine opknapbeurt. Daarnaast namen 25 bachelorstudenten ‘Interieur & Service
Design’ van Thomas More ARK3 onder de loep en werkten inspirerende ontwerpen voor deze vestiging uit.
Concreet werden de lokalen in ARK3 reeds herbekeken en vindt daar momenteel een verhuis plaats. Begin volgend
schooljaar organiseren we een infomoment voor ouders en leerkrachten uit Leuvense scholen waarin de
ontwerpen tentoon worden gesteld en zetten we onze schouders onder het opstellen van een ‘masterplan’
infrastructuur voor onze drie ARKen. We blijven verder investeren in flexibele leeromgevingen en het inrichten van
rustige werkplekken, alsook de speelplaatswerkgroep. Noteer alvast 21/03/2020 in je agenda voor onze
team-werkdag samen met ouders.
ZILL
Het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!, kortweg Zill, vervangt de leergebiedgebonden leerplannen voor het
basisonderwijs. In Zill worden de leerinhouden geordend in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s.
Die thematiseren de harmonische ontwikkeling van kinderen. Komend schooljaar wordt het leerkrachtenteam
verder ingewijd in dit nieuwe leerplan en zullen we stap voor stap ‘zillige’ onderwijsarrangementen leren opmaken.
In september 2020 starten we definitief met Zill in alle ARKen.

Meer info over ons innovatietraject & Zill kan je vinden op www.ark123.be/ark2020

Zomerse groet, het ARK-team

