
 

 

 

 

 
 

 

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar …  

 

 

 

 We zijn het jaar gestart met een dagje FUN voor de kids! 

#springkasteel#Melberg#volksspelen 

Na een sport-, spel- en/of springactiviteit waren de leerlingen helemaal klaar om 2022 

gemotiveerd te starten. Zowel de leerlingen, als het team hebben genoten!  

Onze leerlingen haalden HBVL ->  

 

 

Het fotoalbum kan je bekijken  

op onze blog en de Facebookpagina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 In de winterperiode hebben de zwemlessen plaats gemaakt voor  

leuke schaatslessen in de Schaverdijn in Hasselt. Dankzij een goede  

communicatie en samenwerking konden we deze lessen toch laten doorgaan. 

#actiefophetijs #samenleerplezier  

Het 1e leerjaar gaat op 17 februari ook nog schaatsen met Kirsten & Anouk. De leerlingen 

hebben deze activiteit gekozen en verdiend  #klasraad#groepsactiviteit 

 

 Dit jaar wordt er geïnvesteerd in een AFDAK op onze speelplaats. Hieronder kunnen de 

leerlingen bij neerslag schuilen om zo alsnog een frisse neus te halen of gebruik maken van 

de beschutting bij een les levend leren / buitenles.  De uitstraling van een schoolgebouw is 

ook een prioriteit #waardevolinvesteren#infrastructuur 

 

 Ook KUNSTKUUR (voor de 1e en 2e graad) , ons kunstproject i.s.m. de academie van 
Genk, loopt nog steeds verder. Kunstenares Julie blijft de leerlingen  leuke creatieve 
technieken aanleren. In mei 2022 volgt er een pedagogische studiedag voor het team : 
workshop Muzische Vorming – creatieve technieken. #GO!creative@Freinetonthemove  
 

 

Hier alvast de prachtige  

werkjes van L1!  

 
 
 
 
 
 
 

 De ateliers mogen NIET doorgaan (omwille van de maatregelen), maar ook hier hebben 
we een tof alternatief voor : druktechnieken en muzische domeinen in de klas rond 
‘GEDICHTENDAG’ . Alle klassen werken met een verschillende techniek en vanuit een 
andere muzische vorming. We zijn zeer benieuwd naar het creatief proces van dit 
schoolinitiatief   

Onze leerlingen gaan op gedichtenjacht… Later hier meer over!  
Spannend… 

 
 Op vrijdag 19 november 2021 gingen bijna 3000 klassen en 50.000 leerlingen uit de lagere 

school op Expeditie Geluk! Ook onze leerlingen van het 1e leerjaar namen deel! 
Expeditie Geluk is een gratis online event waar we samen met de leerlingen op een 
interactieve manier werken rond mentaal welbevinden. In een virtuele wereld vol 
stimulerende opdrachten, trekken ze met de klas op tocht naar schatteneiland. Maar om 
daar te geraken, moesten ze natuurlijk eerst de hindernissen doorstaan! Onze leerlingen van 

juf Kirsten waren échte avonturiers en waren de winnaars van een vet klasfeest met 

hun favoriete KETNETwrapper 
Foto’s volgen op onze Blog / Facebookpagina… 
 



 In alle klassen van het lager hebben we CO2-meters. Zo kunnen de leerlingen zelf zien of er 
voldoende ventilatie is in de klas. We verluchten heel vaak en houden rekening met het 
koude weer… De toestellen voor de kleuterklassen zijn ook besteld en komen zo snel 
mogelijk. #verluchten #veiligeomgeving #CO2-metingen  

 
 Met de opbrengsten van de schoolfoto’s (€782) hebben we extra klasmateriaal kunnen 

aankopen! #ondersteunendematerialen #timetimers #StuddyBuddy … 

Ook hebben we hiervan de kleuters kunnen trakteren op een springkasteel en de 

volksspelen kunnen huren  #fundag 

Wij zijn alle ouders dankbaar voor hun bijdrage!  

     
 
 

 De vrijdag (25 februari) voor de start van de krokusvakantie vieren we Carnaval. Dit zal 
ook op school plaatsvinden! We gaan er zelfs een hele gekke carnavalsweek van maken…. 

 Wees creatief , het is niet de bedoeling om naar de winkel te rennen.  

Ons Freinetteam zorgt voor de sfeer en crazy activiteiten! 

Maandag 21/2  is het ‘beroepen-dag’   

Dinsdag 22/2 is het ‘alle kleuren van de regenboog-dag’ 

Woensdag 23/2 is het ‘gekke dieren-dag’ 

Donderdag 24/2 is het ‘rare haren-dag’ 

Op vrijdag 25 februari mogen de kinderen verkleed (eigen keuze) naar school komen.  

In de namiddag plannen de leerkrachten leuke activiteiten.  

De brief volgt begin februari in jullie mailbox in Smartschool  
 

 

Freinet on the MOVE 

Take 🎬 2021-2022 
Een extra woordje uitleg over ons onderwijs  

 

Kinderen zijn volwaardige mensen. Tijdens hun ontdekkingsreis naar zichzelf en 

hun plaats in de wereld hebben zij alle recht op steun en begeleiding. 

De inzichten van Célestin Freinet vormen daarbij, voor onze school, het belangrijkste 

fundament. Als aanvulling op die inzichten stellen we in onze school een aantal belangrijke 

waarden voorop. Zo dragen we samenwerken en respectvol omgaan met 

https://www.facebook.com/hashtag/ondersteunendematerialen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUamfNDKzMmR7NjXk_Jse6j0vqMm7mPbNHWURgapPQCKp6YyLuxvyCcaHbL5XMmX766Q2eJkvaQcrATv2IMSkJ-v5hVqxnSkychYEfby3DGjCEjo3oN-KlcflovRpqmVypz3lRUCPTFT6kjvXsHfYTiWdyo8d9_FcshmqjMnhBlTU_bkEXkBCKFPLH7nMQQ12E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/timetimers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUamfNDKzMmR7NjXk_Jse6j0vqMm7mPbNHWURgapPQCKp6YyLuxvyCcaHbL5XMmX766Q2eJkvaQcrATv2IMSkJ-v5hVqxnSkychYEfby3DGjCEjo3oN-KlcflovRpqmVypz3lRUCPTFT6kjvXsHfYTiWdyo8d9_FcshmqjMnhBlTU_bkEXkBCKFPLH7nMQQ12E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/studdybuddy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUamfNDKzMmR7NjXk_Jse6j0vqMm7mPbNHWURgapPQCKp6YyLuxvyCcaHbL5XMmX766Q2eJkvaQcrATv2IMSkJ-v5hVqxnSkychYEfby3DGjCEjo3oN-KlcflovRpqmVypz3lRUCPTFT6kjvXsHfYTiWdyo8d9_FcshmqjMnhBlTU_bkEXkBCKFPLH7nMQQ12E&__tn__=*NK-R


elkaar hoog in het vaandel. Opkomen voor je zelf staat in verhouding tot eerlijkheid, 

verdraagzaamheid en respect tonen voor anderen.  

Onze schoolwerking benadrukt deze eigenschappen als kernwaarden.  

Het belang hiervan blijkt uit onderstaande voorbeelden: 

 Blinkmomenten 

We zetten in op de talenten van onze leerlingen.  

Onze school is een plaats om samen te blinken!  

Ook spenderen we aandacht aan het ontdekken van nieuwe talenten en zijn we aandachtig 

voor het frequent benoemen van vaardigheden. We geven opbouwende feedback aan 

elkaar. Sociale vaardigheden @Freinet on the MOVE Na de klasopstelling, de introductie 

van de glunderketting en het zoeken naar hun talenten gaan alle leerlingen aan de slag met 

een positieve mindset in de klas (de leerkuil). Ze leren de leerkuil te gebruiken en negatieve 

gedachten om te zetten in helpende gedachten. (= groeimindset) 

 Jezelf kunnen zijn 

Betrokkenheid: luisteren naar elkaar, interesses van de kinderen vooropzetten, rekening 

houden met de thuissituatie en andere moeilijkheden,… 

Wereldburgerschap: Openstaan voor verschillende culturen en diversiteit. We willen een 

school zijn voor iedereen. 

Welbevinden: dit is het sterkste punt van Freinet on the MOVE. Binnen de omkadering 

worden er jaarlijks lestijden besteed aan (kinder)coaching/ sociale vaardigheden van het 

individuele kind en de groep. Dankzij een goed uitgeschreven ontwikkelingsplan kunnen we 

deze werking op klas- en scholniveau borgen.  Met de nodige veiligheid en geborgenheid 

van en voor onze leerlingen zullen we hierin blijven investeren!  

Kortom een school waar alle leerlingen zichzelf mogen zijn! 

 Er wordt echt geluisterd naar onze kinderen = evenwaardigheid! 

Klassenraad: De kinderen krijgen de kans om volgende items te bespreken: ik geef een 

pluim, ik geef kritiek, ik heb een idee of ik heb een vraag. 

Het is essentieel dat de kinderen zelf tot een oplossing komen rond de besproken items. De 

leerkracht speelt hierbij (slechts) een begeleidende rol. 

Kinderraad: Agendapunten uit de klassenraad die de hele school aangaan, worden 

meegenomen naar de kinderraad. In deze raad zetelen elk trimester twee kinderen van elke 

klas. Samen bespreken ze de agendapunten en ondernemen ze verdere acties. 

 Rekening houden met elkaar en respect tonen naar elkaar 

Respectvol: wederzijds respect tussen kinderen, ouders en leerkrachten. 



Verdraagzaamheid: ongelijk durven toegeven, gedrag en niet de persoon veroordelen, 

zelfkritisch zijn, eerlijk zijn, op zoek gaan naar oplossingen wanneer er zich een probleem 

voordoet,… 

 Fouten mogen gemaakt worden 

Leerplezier: eigen plannetjestijd, levend rekenen, humor, gekke fratsen,… 

Leerkrachten en leerlingen SAMEN! 

 Werken volgens leerplandoelen: we nemen gewoon een ander pad 

Ervaringsgericht: naar buiten trekken, onderzoeken en project, eigen plannetjestijd,… 

Goesting: zin hebben om te leren, vertrekken vanuit de interesses van de kinderen! 

 Samen school maken: leerlingen – ouders – leerkrachten 

Geëngageerd: regels samen opmaken (indien er regels nodig zijn!), willen i.p.v. moeten,… 

Ouderparticipatie: Je kind naar school laten gaan in ‘Freinet on the MOVE’  is dus een 

bewuste keuze voor het hele gezin. Dit onderwijsproject is enkel realiseerbaar mits grote 

betrokkenheid en engagement. Zowel ouders, begeleiders als kinderen zijn noodzakelijke 

puzzelstukken. Kiezen voor onze school betekent actief deelnemen aan het 

onderwijsproject vanuit een open en positief-kritische instelling. 

Samenwerken: ateliers, duowerk, groepswerk, vrije werktijd, correspondentieklas, 

graadsklaswerking, schooloverstijgende activiteiten,… 

 Klasdoorbrekend werken & Graadklaswerking (lager) 

We spreken over klasdoorbrekend werken bij de kleuters als de leeftijden gecombineerd 

zijn. De groep “jongste kleuters” bestaat uit 2,5–3 jarigen. De oudste kleuters zijn 4 en 5 

jaar oud. Klasdoorbrekend werken komt voor tijdens bakjestijd, atelier, open-hoeken-

werking of parelvriendjes.  

In het lager spreken we over graden. 1ste graad is het eerste en het tweede leerjaar samen, 

2de graad zijn het 3de en 4de leerjaar en 3de graad zijn het 5de en 6de leerjaar. 

De voordelen van klasdoorbrekend werken/ graadsklaswerking : 

Kinderen zijn sociaal vaardiger in heterogene groepen : ze helpen elkaar (vb. met bouwen, 

motorische oefeningen… waardoor ze eerder gestimuleerd worden om dit ook zelf te 

doen), hebben aandacht voor elkaars problemen en durven hulp vragen. Ze zien bij de 

ouderen wat de regels zijn en hoe het allemaal in zijn werk gaat. 

Door zelfontdekkend leren, ontwikkelen kinderen oplosmethoden. 

Kinderen leren zelfstandig werken en werken actief. 

De jongste kinderen kunnen al meedoen met activiteiten die ook voor oudere kinderen 

geschikt zijn, daardoor worden ze eerder gestimuleerd om zich te ontwikkelen. 



Leerlingen en leerkrachten hebben een nauwe band, de leerkracht is een coach. 

Ieder jaar krijgen de kinderen een andere rol in de klas. 1 jaar zijn ze de jongsten en 

ontdekken ze meer van de ouderen, het andere jaar zijn ze de oudsten en zullen zij meer de 

helpers zijn voor de jongsten. 

 Zelfstandigheid aanleren via het contractwerk en het inplannen van hun werk. 

 

Ons einddoel is onze kinderen een goede basis en een ruime bagage meegeven. 

We streven ernaar om hen in staat te stellen verder uit te groeien tot zelfbewuste en 

sociaal gevoelige persoonlijkheden. 

Dit willen we bereiken door samen met onze leerlingen en ouders aan de slag te gaan. 

De kernwoorden ervaringsgericht en creatief (samen)werken staan in dit proces steeds 

centraal. 

“Zeg het me en ik vergeet het. 

Laat het me doen en ik weet het!” 

 

 

 

Tot de volgende... 
Carmen 


