Lievegem-Beke, maandag 13 mei 2019
Doorlichting
Europees project
Zwemmen!
Beste ouders
We lopen een beetje op een roze wolk. Vrijdagnamiddag kregen wij ons “rapport”
van de doorlichting en we kregen heel wat complimenten. De scores gaan van:
Rood = onvoldoende
Oranje = goed maar er zijn nog groeikansen
Groen = zeer goed en hier mag je terecht trots op zijn
Blauw = uitmuntend, voorbeeld voor heel Vlaanderen (wordt zelden gegeven)
Er werden 35 aspecten van onze schoolwerking onder de loep genomen. Op ons
rapport staan geen rode cijfers, 5 oranje, 26 groene en 4 blauwe.
- Vermits onze school er voor gekozen heeft om direct per 1 september 2018
met ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven) te starten, zijn we nog aan het groeien in
een aantal eerder administratieve zaken. Hiervoor kregen we “oranje” en kunnen
we inderdaad nog groeien en was reeds gepland.
- De blauwe bollen kregen we voor:
 Visie + strategisch beleid: toch de kapstok waar alles aan vast hangt!
 Professionaliseringsbeleid: sterker maken van leerkrachten, individueel en als team!
 Wetenschap en Techniek: eerste school in Vlaanderen die hiervoor blauw krijgt!
Dus … je mag als ouder gerust zijn: uw kind gaat naar een kwalitatief
hoogstaande school waar hard wordt ingezet op welbevinden en betrokkenheid
van de kinderen. Normaal kan je het volledig verslag binnen enkele maanden lezen
op de website van de inspectie!
Volgende week trekken juf Axelle en juf Ann samen met mij naar Montpellier om
ons Europees avontuur te evalueren en af te sluiten. Juf Axelle wordt vervangen
door juf Tine.
Nog even herinneren dat we met het lager nog 2 keer gaan zwemmen. Namelijk
op maandag 20 en maandag 27 mei! Met de oudste kleuters gaan we zwemmen op
maandag 17 en 24 juni! Hiervoor krijgen jullie nog een aparte mail!
Met vriendelijke groet
Bart Mattheeuws
Directeur

