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De opdracht van Jezus in de tempel
Onderwijs op maat
Pedagogische conferentie
Wat spoken de leerkrachten zo allemaal uit op een conferentiedag?
De leerkrachten van het lager gingen met het nieuwe leerplan wiskunde aan
de slag. Alles gaat erom om de kinderen gemotiveerd en geïntegreerd te
laten leren. Zo stelden we onderwijsarrangementen (=lessen) op waar de
focus ligt rond wiskunde en bewegen.
Is het niet eens leuk om in een estafette-loopwedstrijd de juiste digitale klok bij
de analoge te zetten? Of om de tafels te springen, te dansen? Je kan
natuurlijk ook met krijt op de speelplaats sommen oefenen of met een bal de
juiste uitkomsten aantikken… we bedachten heel wat toffe alternatieve
werkvormen.

De kleuterleidsters gingen met een begeleider van Katholiek Onderwijzer aan
de slag, samen met de collega’s van Nazareth. Zij hadden het over
procesgericht evalueren. Kortom kleuters ontwikkelen op eigen tempo en het
is onze taak om de juiste volgende stap in de ontwikkeling te triggeren en te
stimuleren zodat ze allen onderwijs op maat krijgen en met een groeiend
zelfvertrouwen groot kunnen worden.
Zieken
Griep is in het land. Naast heel wat zieke leerlingen en kleuters, strandt hier en
daar ook wel eens een leerkracht.
We proberen het steeds zo goed mogelijk op te vangen maar in het
onderwijslandschap zijn er heel weinig beschikbare leerkrachten dus het is
vaak intern verschuiven op onze school.
Zoals gezegd: we doen ons best en danken jullie voor het begrip.
Sociaal-emotioneel leren
Kinderen krijgen kansen op onze school.
Het piramide-huisje op onze speelplaats is een laatste bouwsteen in ons
herstelgericht beleid. Kinderen kunnen in dit ‘afkoelhuisje’ even tot rust komen
als hun emoties hen eventjes teveel worden. Een ruzie oplossen als je heel
boos bent, is niet zo evident. Vandaar een plekje om even naartoe te kunnen
vluchten voor we samen naar oplossingen kunnen zoeken.

Sportactieve school
Tussen 4 vuren
Wat een enthousiasme op het tornooi in Nazareth.
Zowel klas 3 als klas 4 haalden de zilveren medaille binnen. Dikke proficiat!
Sportsnack
Er start binnenkort een tweede reeks op voor klas 4-5-6.
13/02, 20/02, 05/03, 12/03 en 19/03 van 16.15-17.15u

Inschrijvingsbrief vinden jullie in bijlage. Jullie krijgen deze ook mee naar huis.

Familiale sfeer
Carnaval
Op woensdag 19 februari doen we onze carnavalsoutfit aan en trekken we
door de straten van Eke. We brengen ook een bezoekje aan onze buren in
het woonzorgcentrum. Komen jullie mee? Zet dan een gekke hoed op of
haal je clownspak uit de kast en loop mee met onze kids. Na afloop kunnen
jullie zich verwarmen aan een heerlijk soepje op school. De ouderraad zal er
ook zijn.
Oudercontacten lager
Binnenkort komen de oudercontacten voor het lager er aan. We houden
graag een praatje over de schoolse vorderingen en het welbevinden van uw
kind(eren) op onze school. Geef snel het inschrijvingsstrookje terug mee.
Welkom
Binnenkort verwelkomen we August en Selen in de Julesklas. We wensen hen
een vlotte start toe.
Vakantiekampjes
Er zijn al heel wat inschrijvingen.
Wil je er graag nog bij? Dat kan. Voor de kleuters zijn de weken met Frans
helemaal volzet. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor de kampjes zonder Frans.
Voor het lager zijn er ook nog enkele plaatsjes vrij. Wees er snel bij als je nog
graag op school een kampje volgt.

Toffe projecten
Leerlingenraad
Vanaf deze maand staat er 1x een veggie-maaltijd op het menu. Dit op
vraag van onze leerlingenraad, die de kinderen van de school hierover
bevroeg in de enquête i.v.m. de traiteur. Meer dan 60% koos ervoor om een
veggie-dag in te voeren. Lekker gezond!

Noteer alvast in je agenda:
Opendeurdag/schoolfeest: zondag 22 maart

Oproep
We zijn dringend op zoek naar enthousiaste mensen die onze
ochtendopvang van het lager willen begeleiden tussen 7.30u en 8.30u.
Hiervoor krijg je een vrijwilligersvergoeding.
Geïnteresseerd? Geef een seintje aan de school op 09/385.52.49 of
0479/603.496 of info@vbseke.be
Kan je niet alle dagen, geen probleem. We zoeken samen naar een puzzel.

Ouderraad

Wist je dat…
…de ouderraad ook in het nieuwe jaar voor de school paraat staat?
…er tal van activiteiten zitten aan te komen?
…de fluoactie op volle toeren draait?
…de leerlingen zeker en vast voor hun inzet beloond zullen worden!
…ook het valentijnsontbijt eraan komt op 9 februari?
…we jullie al bedanken voor de vele bestellingen?
…de enige echt VBS-Eke carnavalsstoet eraan komt op 19 februari?
…de ouderraad dan opnieuw zijn deuren van het praatcafé opent?
…we hopen op veel toeters en bellen!
…de volgende vergadering van de ouderraad doorgaat op donderdag 5 maart om
20u00?
Tot dan!
Zegget ne keer
De jeugdraad van Nazareth bevroeg naast de inwoners van Nazareth-Eke ook de
kinderen van de scholen.
Hieronder kan je de resultaten en voorgestelde actiepunten aan college van
burgemeester en schepenen nalezen.

LAGERE SCHOOL BEVRAGING
ALGEMEEN
ACTIE 1: De bevraging iedere legislatuur opnieuw doen
Alle scholen uit Nazareth en Eke waren enthousiast om hieraan mee te werken. In totaal zijn er 570
kinderen uit de lage school bevraagd, hiervan zijn er 407 (71,4%) woonachtig te Nazareth of Eke. Dit

doen in het begin van elke legislatuur zou een goede manier zijn om de mening van een kind te
horen en mee te nemen naar het beleidsplan.

MOBILITEIT
PRIORITEIT: VEILIG FIETSEN IN ONZE GEMEENTE/NAAR SCHOOL

ACTIE 2: inzetten op betere en meer (afgescheiden) fietspaden + fietsstraten
235 van de 570 kinderen gaan alleen met de auto naar school. (41,23%)
Van de 235 kinderen die alleen maar met de auto naar school gaan wonen er 137 (58,3%) in
Nazareth of Eke en fietsen er daarvan effectief 123 (89,8%) heel graag nochtans.
Dit zou volgende redenen kunnen hebben:
- 56 van de 123 kinderen vindt dat men niet veilig kan fietsen (45,5%)
- 89 van de 123 kinderen vindt dat de auto’s te snel rijden (72,4%)
- 56 van de 123 kinderen vindt dat de auto’s niet voldoende stoppen bij een zebrapad (45,5%)
- 76 van de 123 kinderen vindt dat er niet voldoende fietsenstallingen zijn (61,8%)
- 64 van de 123 kinderen vindt dat er niet genoeg fietspaden zijn (52%)
Maar liefst 451 van de 570 kinderen zouden graag meer straten hebben maar enkel fietsers
toegelaten zijn of waar fietsers prioritair zijn. (79,1%)

ACTIE 3: Meer verkeerscontroles
Het veiligheidsgevoel bij de kinderen zou beter moeten, 249 van de 570 kinderen vindt dat ze (vaak)
niet veilig kunnen fietsen in Nazareth of Eke (43,7%). Maar liefst 392 van de 570 kinderen vindt dat
de auto’s (vaak) te snel rijden (68,8%). Ook 301 van de 570 kinderen vindt dat de auto’s te weinig
stoppen voor het zebrapad, indien ze willen oversteken (52,8%).

OPENBARE RUIMTE
Prioriteit: Rustig kunnen ontspannen en spelen in de g emeente in een groene
omgeving.

ACTIE 4: Meer groene recreatieruimtes creëren
Voor dit thema geven we de resultaten weer voor de kinderen die hun hoofdverblijfplaats in
Nazareth of Eke hebben. We veronderstellen dat vooral de kinderen van de gemeente hun vrije tijd
hier doorbrengen.
Skatepark, park, voetbalveldjes, volleybalveld, basketbalveld, zwembad, speelpleintjes,
buurtpleintjes, speeltuinen: 117 van de 407 kinderen willen meer. (28,7%)
260 van de 407 kinderen wil meer groen in de gemeente, in al z’n vormen: bomen & bloemen,
parken, bossen. (63,9%)

JEUGDVERENIGINGEN
ACTIE 5a: meer inzetten op jeugdverenigingen en het promoten ervan.
267 schoolgaande kinderen van de 570 (46,8%) zitten niet in de jeugdvereniging, waarvan 237
woonachtig in onze gemeente. (88,9%) Dit is een grote opportuniteit voor de jeugdverenigingen,
maar om deze groep voldoende te kunnen bereiken, hebben ze hulp nodig vanuit de gemeente.
Bv: ondersteuning op dag van de jeugdbeweging,…

VRIJETIJDSAANBOD
ACTIE 5b: promoten van vrijetijdsaanbod, sport, jeugdverenigingen, …

MILIEU
ACTIE 6: Meer bloemen en bomen / parken in het straatbeeld van Nazareth en Eke
246 kinderen van de 570 (43,1%) vindt dat Nazareth-Eke er niet proper bijligt en 57 (23,2%) daarvan
zou het een goed idee vinden om extra vuilbakken te plaatsen.
384 kinderen van de 570 (67,4%) vindt dat er niet genoeg bloemen staan in de gemeente en 262
kinderen willen meer bomen zien. (46%)

JONGERENBEVRAGING
De jongeren van 13, 14 en 15 jaar uit Nazareth konden de vragenlijst invullen, in totaal werden er 92
antwoorden verzameld.

COMMUNICATIE
ACTIE 1: Nazareth-app aantrekkelijker maken voor jeugd, gebruiksvriendelijk, jong en veel
toepassingen.
Het initiatief van de app vinden ze goed, maar slechts 23,9% van de jongeren heeft al van de app
gehoord.

ACTIE 2a: Instagram meer gebruiken als communicatiemiddel
30,4% van de jongeren zijn het meest actief op Instagram, dit is hun leefwereld. 48,9% wordt dan
ook het liefst gecontacteerd via Instagram.

ACTIE 2b: Meer inspraak online vragen en meer info online geven
64,1% van de bevraagden zit meer dan 5 uur per week online. 32,6% vindt dat er niet naar hen
geluisterd wordt en 47,8% vindt dat er soms naar hen geluisterd wordt.

ACTIE 3: meer inzetten op het promoten en ondersteunen van jeugdverenigingen
We merken dat deze jongeren weinig of geen weet hebben van activiteiten voor hun leeftijd OF daar
bewust ook niet voor kiezen.
Als er activiteiten voor hen moeten worden ingericht, liggen hun verwachtingen vooral bij de
gemeente om die te organiseren. De participatiegraad van de jongeren in een jeugdvereniging is ook
hier slechts 28,2%!

MILIEU
ACTIE 4: Meer inzetten op GROEN
Dit is de algemene tendens in de bevraging. De jongeren willen een groen en landelijke karakter in de
gemeente. Bij de vraag “Is er voldoende groen in onze gemeente?” antwoord er slechts de helft
positief.
De vraag naar meer vuilbakken zagen we ook regelmatig terugkeren.

OPENBARE RUIMTE
ACTIE 5: natuurlijke en groene ontmoetingsplaatsen creëren
De jongeren spreken het liefst af in parken, pleintjes, …

VEILIGHEID
ACTIE 6: Fietser meer en betere, aparte plaats in het verkeer geven.
38% is niet tevreden over de fietspaden en bijna alle jongeren zouden graag meer trage wegen,
fietsstraten,… zien en willen gebruiken.

