
         Nieuwe leerplan ZILL (Zin en leren, zin in leven)
Leerplan beschrijft alles wat jouw kind in de basisschool moet leren:

- Kennis (denken en weten)
- Vaardigheden (doen en handelen)
- Attitudes (voelen zijn)
- Inzichten (verbanden leggen)

- We streven naar de best mogelijke ontwikkeling
- Wat heeft het kind op dit moment in zijn/haar 

ontwikkeling nodig?
- Wat gebeurt er in en rond de school en in de wereld 

waarover we het moeten hebben?
- Welke doelen uit het leerplan moeten (nog) behaald 

worden?



- Zin in leren ! Zin in leven! beschrijft tien ontwikkelvelden. 
- Daar zetten we dagelijks op in. 
- Elke veld is belangrijk 
- Inzetten op de totale ontwikkeling:

● Vier velden bevatten kind als persoon (in relatie gaan, zichzelf kennen, 
zintuiglijke vaardigheden,... via ondermeer KiVa)

● Zes ontwikkelvelden zijn gericht op de ontwikkeling om te kunnen 
deelnemen aan de wereld van vandaag en morgen (media, talen, 
wiskunde, Godsdienst,....)



Zorg in onze school
Wie zijn onze zorgleerkrachten? 

Kleuterschool: Juf Indra Poets

Lagere school: 

- 1ste en 2de leerjaar: Juf Jasmien Scheelen
- 3de, 4de en 5de leerjaar: Juf Tine Donckers
- 6de leerjaar: Juf Stéphanie Vanhoudt

De visietekst rond zorg op onze school werd 
herschreven. De nieuwe versie kan via de website 
van de school geraadpleegd worden. 



Oudercontact/ zorgoudercontact
Oudercontact :(fase O en 1)

- op regelmatige basis in de school met de klasleerkracht waarbij de 
ontwikkeling van je kind besproken wordt

Zorgoudercontact: (fase 1 of 2)

- op vraag van ouders
- op verzoek van de school: aparte uitnodiging - beide ouders
- Een zorgoudercontact dient om te bespreken welke inspanningen we doen 

voor je zoon of dochter. Dit overleg is meestal met de zorgleerkracht, 
pedagogisch directeur (juf Ilse), klasleerkracht, evt CLB of andere 
instanties. 



Bezorgdheden die je wil melden? 
Eerste aanspreekpunt is steeds de klasleerkracht. Hij/zij zal de nodige info aan 
de zorgleerkracht doorgeven indien nodig. 

Zorgleerkrachten zelf zijn te bereiken telefonisch (011/642 641) via het 
secretariaat. Zij geven de boodschap door en de zorgleerkracht zal zelf terug 
contact met u opnemen. 

Verder kan u ook bij onze pedagogische directeur, Ilse Simons, terecht voor 
verdere vragen of bezorgdheden in verband met uw zoon/dochter

ilse.simons@bs-delinde.be



Varia
1. Afwezigheden : ouders melden ‘s morgens  aan het secretariaat 

secretariaat@bs-delinde.be

011642641

2. Afzetten leerlingen : tussen 8.30u en 8.45u / 13.00 en 13.15 uur

Alle leerlingen moeten binnen de poort zijn voor 8.45u. en voor 13.15u

3. Mails van de klas: https://groups.google.com/a/bs-delinde.be/d/forum/… (op de puntjes naam van de klas 
1KA, 1LA, …)


