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PROGRAMMA

#iedereenuniek

ALGEMEEN DEEL

Ontvangst in de Jommekesklas

Visie & Zill algemeen

De nieuwe speelplaats 

Operatie propere handen

Update leerlingenfiche

Aanpassingen in de schoolbrochure

Onthaalfunctie secretariaat

Het zorgteam

Onze ouderraad

KLASSIKAAL DEEL

• Het nieuwe klaslokaal

• Zill concreet

• Plaats van klasoverschrijdend werken, differentiatie, inzet op zelfstandigheid, 

projectmatig en thematisch werken, instructiemomenten…

• Specifieke leerjaarwerking en -afspraken



MOZAÏEK³ TRIPTIEK
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ONDERNEMENDE

SCHOOL

ZORGZAME

SCHOOL

AMBITIEUZE

SCHOOL

INCLUSIEVE

SCHOOL

EIGENTIJDSE

SCHOOL

KINDGERICHTE

SCHOOL

SCHOOLBEELD
(identiteit)

MULTICULTURELE

SCHOOL



LEREN BETEKENT…

MOTIVATIE

LEREN BETEKENT…

ONTDEKKEN

LEREN GEBEURT…

ZELFSTANDIG

LEREN GEBEURT…

ACTIEF

LEREN BETEKENT…

INSPIRATIE

LEREN BETEKENT…

EXPLOREREN

LEREN BETEKENT…

KANSEN

VISIE OP LEREN



ONS ONDERWIJS(AANBOD) IS…

MAATWERK

ONS ONDERWIJS(AANBOD) IS…

ONTWIKKELINGSGERICHT

ONS ONDERWIJS(AANBOD) IS…

ZILLVOL

ONS ONDERWIJS(AANBOD) IS…

ALLESOMVATTEND

ONS ONDERWIJS(AANBOD) IS…

INTERACTIEF

ONS ONDERWIJS(AANBOD) IS…

ERVARINGSGERICHT

ONS ONDERWIJS(AANBOD) IS…

KWALITEITSVOL

VISIE OP ONDERWIJZEN



IDEEËNPLATFORM (later dit schooljaar)

Samen school maken
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ZiN IN LEREN! 
ZiN IN LEVEN!

#ZiLLopzijnmozaïeks



HARMONISCHE ONTWIKKELING 

#iedereenuniek

Persoonsgebonden 

ontwikkelvelden

Cultuurgebonden 

ontwikkelvelden



#iedereenuniek

ONDERWIJS
ARRANGEMENT

WAT? HOE?



ALGEMENE FOCUS DIT SCHOOLJAAR

• Vanuit ZiLL kaderen we leerinhouden binnen een project of een 

thema waarbij differentiatie nodig is om tot een 

gemeenschappelijk resultaat/eindactiviteit te komen. (vbn: 

integratie binnen context speelplaats, darts, P20…)

o Voegen context/betekenis toe; toepassen hoger doel dan kennis. 

o Inoefenopdrachten? Middel om een hoger toepassingsgericht doel 

te realiseren, geen einddoel.

• Evaluatie van het proces, product als deel daarvan.
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DE NIEUWE 
SPEELPLAATS
Een speel-leerervaring



SPEELPLAATSGEBRUIK TOT 27 SEPT

• Ochtend: Patroonschapstraat 5, rechtstreeks naar de klas 

vanaf 8.15 uur, 8.30 iedereen op school. 

• Speeltijd vm

o 1+2 10.00 – 10.20 Grote speelplaats 

o 3+4 10.20 – 10.40 Grote speelplaats 

o 5+6 10.20 – 10.40 Kleine speelplaats 

• Middagspeeltijden 12.30 – 13.15

o LOCATIE: Ma en Do: Heuvelhof; Di en Vrij: Hal 5

• Speeltijd nm 

o 1+2 14.00 – 14.15 Grote speelplaats 

o 3+4 14.15 – 14.30 Grote speelplaats 

o 5+6 14.15 – 14.30 Kleine speelplaats 
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SPEELPLAATSGEBRUIK SEPT (OKT)

Na school 15.15 of 12.15 (op woensdag) – deuren 15.25 of 12.25

• Kinderen die met de rij meegaan, die naar het koetshuis gaan of die 

met de fiets naar huis gaan, verzamelen op de grote speelplaats en 

verlaten de school langs de Patroonschapstraat. 

• De kinderen die opgehaald worden verzamelen op de kleine 

speelplaats. Ouders wachten aan de schoolpoort aan de 

Diestsesteenweg

15.35!!!

Naschoolse opvang Club Kinderkuren. Kinderen worden 

opgehaald langs de ingang Patroonschapstraat.  
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SPEELPLAATSWERKING 

Nieuwe speelplaats = nieuwe schoolorganisatie.

• Hoe komen de kinderen toe op school?

• Hoe gaan we naar de klassen? Maken we rijen of gaan we rechtstreeks naar de klassen? 

• Hoe organiseren we de voor- en namiddag speeltijd? 

• Welke invulling geven we aan de middagspeeltijd? 

• Hoe verloopt het ophalen? Club Kinderkuren? Wat bij regenweer?

• …

PG Speelplaats gaat dat allemaal oplossen! 
(Lkrn campus, ouders, llnraad)

Wilde ideeën

• Keuzeactiviteiten Alle hulp is welkom! OUDERS - GROOTOUDERS – STUDENTEN HHK

• Speelzaal

• Spelkoffer per klas met spelmateriaal voor binnen en buiten

• Fixers

• Externe locaties zoals Heuvelhof

• Interne locaties zoals PBH, STEM-ATELIER… (we zoeken nog gereedschap!)
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OPERATIE PROPERE HANDEN
#watproperishoefjeniettepoetsen



DAT WAS AL!

WIJ VINDEN HET SUPERFIJN DAT JIJ 

DE TOILETTEN PROPER ACHTERLAAT

DIT IS ECHT KAK! 
Waar blijft Mister 

Proper?

Mister Proper? Nee, 
zegt me niets. 



UPDATE LEERLINGENFICHE
#administratievevereenvoudiging

LLN-FICHE



AANPASSINGEN SCHOOLBROCHURE

#iedereenuniek

• Niet akkoord, blijft ingeschreven tot 31/8

• Nieuwe schoolbestuur: voorzitter Roger Haest

• Nieuwe gezichten op het secretariaat: Liesbeth en Angela

• GSM Club Kinderkuren: 0488/21.04.46

• Geen getuigschrift = motiveren waarom en aandachtspunten

• Maximumfactuur

• € 90 (jaarlijks)

• € 440 (Openluchtklassen 6 jaar)

• LO: turnzak - € 10 T-shirt school; € 10 broekje

• Mogelijkheid om hele schoolrekening in 1 betaling te voldoen.



ONTHAALFUNCTIE SECRETARIAAT
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HET ZORGTEAM 

• volgt mee de ontwikkelingen van je kind op de voet; 

• zet extra (groeps)begeleiding in wanneer bijkomende ondersteuning nodig is om aan de

differentiatiebehoeften van de groep te kunnen voldoen -> Zorg in de klas.

• als co-teacher mee lesactiviteiten te ondersteunen;

• een luisterend oor te zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders;

• een kleine groep leerlingen bijwerken;

• hulp te bieden bij het aanpakken van faalangst, pestproblemen, conflictsituaties,

problemen thuis, zich niet goed-in-zijn-vel voelen…
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JULLIE DOEN DAT 
FANTASTISCH ! 



Waarom we er zijn als ouderraad?

• Naast aanmoedigen van ouders, waarom nog 
• Vertegenwoordigen van de oudergemeenschap

• Kritische/adviserende rol naar school

• Ondersteunende rol voor de school (zowel expertise als praktisch)

• Op welke thema’s focussen we ons als ouderraad? 
• Goed voelen op school 

• Inclusieve school 

• Verkeersveilige school 



Hoe kan je participeren als ouder? 
Welkom bij één van de 4 werkgroepen 



Inhoudelijk pedagogische werkgroep

In deze werkgroep groeperen ouders zich om te werken rond pedagogische 
thema’s zoals goed voelen op school, verkeer, diversiteit, leesbevordering, 
speelplaatswerking. In functie van actuele thema’s of vragen van ouders/school, 
kan deze groep hier onderwerpen aan toevoegen of voorleggen aan de school. 
Deze werkgroep bepaalt zelf welke sub-werkgroepen er ontstaan.

Schoolstraat Pesten-dat-kan-niet-prijsDiversiteit Karooke



Organiserende evenement werkgroep

In deze werkgroep groeperen ouders zich die graag zelf acties en evenementen 
opzetten. Er is het ouderkaffee, het familiefestival, het WK voetbalfeest, de 
benefiet-actie, de dag van de leerkracht, …. Het gaat om ideeën en concepten die 
vertrekken vanuit de ouders zelf. 

Ouderkaffee
Pesten-dat-kan-niet-prijs

WK voetbalfeest Dag van de leerkracht



Co-creatie - werkgroep

In deze werkgroep groeperen ouders zich die graag meedenken en mee creëren 
met de school. Het schoolspektakel is daar op dit moment een mooie invulling van.



Handen uit de mouwen - werkgroep

In deze werkgroep groeperen ouders zich die graag helpen, maar dat heel 
sporadisch willen en kunnen doen. Mee komen schilderen, opdienen op het 
eetfeest, op het schoolfeest, … Het doel is dat er een groep van mensen 
beschikbaar is om in te springen waar mogelijk. Aan de hand van de jaarkalender 
kan er op tijd gecommuniceerd worden wanneer hoeveel mensen nodig zijn. 



Hoe kan je participeren als ouder? 
Welkom in de ouderraad 



Ouderraad 

Op de ouderraad worden thema’s besproken aangebracht door de werkgroepen, 
en advies gegeven aan de school op basis van input ouders / vraag school. De 
samenkomst van ouderraad gebeurt 5 keer per jaar, met een extra afsluitende 
ouderraad/drink.

1ste ouderraad dinsdag 18 september om 20u15 op school

2de ouderraad op zaterdag 23 november om 10u15



Hoe kan je ons contacteren?

info@oudersmozaiek.be

Volg ons op www.facebook.com/oudersmozaiek

Lut Geens Tin Verhofstadt Tom Moons Joris Vrysen

Kernploeg 

mailto:info@oudersmozaiek.be
http://www.facebook.com/oudersmozaiek
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WWW.DEMOZAIEKKESSELLO.BE
Je vindt ons ook op…

Facebook: VLSdemozaïekkessello

Volg ‘Meneer Geert’ op Twitter

Instagram: de_mozaïek


