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Gemeentelijke Basisschool 
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18 

2380 Ravels 

AFSCHEID 6 

FRUITPROJECT 

H 
et fruitproject is wegens de co-

ronacrisis op woensdag 

11/03/20 gestopt. Normaal ge-

zien starten we volgend schooljaar weer 

op als het coronavirus het toelaat.  

D 
oor heel de coronacrisis kan het 

afscheid van het 6de leerjaar niet 

doorgaan zoals andere jaren. 

Normaal gezien was dit op woensdag 

24/06/20 in GC De Wouwer gepland, 

maar dit jaar gaat het anders door. 

 Op maandag 29/06 worden de kinderen 

in de bloemen gezet. Die dag is het hun 

feest met een receptie, een drankje en 

een hapje. Meester Jan zal hen toespre-

ken. Zij mogen mekaars TikTok-

filmpjes bekijken en afscheid nemen 

van de verschillende leerkrachten. 

Meestal worden dan alle namen van de 

kinderen en de leerkrachten op hun 

turn-shirt geschreven. De kinderen 

krijgen ook de link van de Tiktok-

filmpjes en een verrassing voor thuis.  

 Op dinsdagvoormiddag 30/06 komen 

de kinderen de laatste keer naar onze 

school. Zij krijgen, samen met de kin-

deren van heel de school, een traktatie 

van de ouderraad. Nadien delen de 

directeur en de schepen van onderwijs 

de getuigschriften (attesten) en de af-

scheidscadeaus (balpen en schoolfoto) 

uit. Op het laatst mogen deze kinderen 

via de rode loper de school verlaten. 

Zoals andere schooljaren mag elke 

afscheidnemende leerling nog een keer 

op de schoolbel drukken ten teken van 

afscheid. 

 De school maakt van deze feesten een 

filmpje en foto’s en zet deze online op 

de website en op facebook, zodat ou-

ders ook mee kunnen volgen.  

Het afscheid met ouders vervalt spijtig 

genoeg, omdat we veiligheid voorop 

stellen. Beide gemeentescholen van Ra-

vels en Weelde doen hierin hetzelfde.  

VERLOOP 19-20 

D 
oor heel de coronacrisis is heel 

het schooljaar wat door elkaar 

gegooid. Het lenterapport is in 

april niet uitgedeeld. Voor de paasvakan-

tie hebben de school en de ouders vooral 

thuis leerstof herhaald. Na de paasvakan-

tie startte de preteaching. Via filmpjes, 

bundels en digitale platformen werd 

nieuwe leerstof aangebracht. De school 

is enorm blij met de inspanning van alle 

kinderen en ouders, want thuisonderwijs 

vraagt heel wat energie en inzet van zo-

wel de kinderen als van de ouders!!! 

Op 15 mei startten het 1ste , 2de en 6de 

leerjaar in bubbels van 10 op en dit twee 

dagen per week. 

Vanaf 2 juni startte de kleuterschool 

helemaal op en vanaf 5 juni kwam heel 

de lagere school terug naar school.  

Toch bleef het spelen in bubbels en het 

gespreid ophalen en afzetten heel moei-

lijk te organiseren. Ook voor de ouders 

was het moeilijk om te weten waar en 

wanneer de kinderen moesten worden 

opgehaald. Dank voor al die inzet, dank 

voor al die inspanningen. Zonder jullie 

hulp en begrip hadden we dit in onze 

nieuwe school niet kunnen realiseren.  

H 
et schoolteam van de lagere 

school heeft na overleg beslist 

om op het einde van het school-

jaar geen puntenrapport mee te geven, 

maar een doelenrapport. Hierdoor wordt 

het toetsen doen beperkt en kan de focus 

langer op het inhalen van leerstof wor-

den gelegd. De bedoeling van dit laatste 

rapport is om de vastgelegde, essentiële 

doelen te beoordelen met goed, voldoen-

de of onvoldoende. Ook zal de leer-

kracht een algemene commentaar schrij-

ven waarin duidelijk de vorderingen van 

het kind staan beschreven.  

Het 1ste, 2de en 3de leerjaar krijgen een 

doelenrapport op het einde van het 

schooljaar. Het 4de, 5de en 6de leerjaar 

krijgen ook zo’n doelenrapport en krij-

gen ook het lenterapport mee. De kin-

deren van het 6de leerjaar hebben ook 

gedeeltelijk aan de OVSG-toets meege-

daan. Deze punten worden ook aan de 

ouders bezorgd.  

Ouders van leerlingen uit het 6de leerjaar 

en van afscheidnemende kinderen heb-

ben na de paasvakantie de BASO-fiche 

verkregen om de overstap naar het se-

cundair onderwijs en de schoolkeuze 

makkelijker te laten verlopen.   

RAPPORTEN 

OUDERCONTACTEN 

N 
ormaal gezien kunnen er de laat-

ste schooldag nog oudercontac-

ten plaatsvinden. De school 

moet om veiligheidsredenen zo weinig 

mogelijk vreemde personen in het ge-

bouw toelaten.  

Daarom houden we die laatste school-

dag geen oudercontacten meer.  
Indien het wenselijk is, zal de leerkracht 

of zorgleerkracht zelf nog initiatief ne-

men om ouders te contacteren of uit te 

nodigen. Een dringende vraag kan na-

tuurlijk nog altijd per telefoon of per 

mail aan de school of leerkracht worden 

gesteld.  



W 
oensdag 17/06 en donderdag 

18/06/20 namen de kinderen 

van het 6de leerjaar deel aan 

de OVSG-toets.  

OVSG? 
Onderwijssecretariaat van Steden en 

Gemeenten van de Vlaamse Gemeen-

schap. 

De OVSG-toets is een proef voor de 

leerlingen en is methode-onafhankelijk. 

Zij is gebaseerd op de leerplannen van 

OVSG en toetst normaal gezien alle 

leergebieden van de basisschool. Dit 

gebeurt aan de hand van schriftelijke en 

praktische proeven. De OVSG-toets is 

een instrument waarmee de scholen hun 

onderwijskwaliteit kunnen bewaken. 

Waarom? 
Met de OVSG-toets krijgt de school een 

signaal. Aan de hand van de resultaten 

van de toets kan de school zich volgende 

vragen stellen: 

 Doen we de goede dingen? De over-

heid geeft elke school de opdracht om 

de opgelegde ontwikkelingsdoelen na 

te streven en de eindtermen te berei-

ken. Door jaarlijks de schoolresultaten 

van de OVSG-toets te analyseren, kan 

de school nagaan of zij met de leer-

plannen van OVSG erin slaagt om met 

de leerlingen de doelen te bereiken, die 

bereikt moeten worden. 

 Doen we die dingen goed? Aan de 

hand van de resultaten kunnen we na-

gaan of we de juiste accenten in ons 

onderwijs leggen. Besteden we wel 

voldoende aandacht aan de elementaire 

vaardigheden? Bieden we genoeg op-

lossingsstrategieën aan? Is er een 

evenwicht tussen kennis, vaardighe-

den, inzicht, attitudes, … 

Welke? 
Om niet teveel te toetsen stelde OVSG 

voor om maar een aantal testen af te 

nemen. De kinderen legden de test van 

meten, getallenkennis, taalbeschouwing, 

begrijpend lezen, WO-Tijd, WO-Ruimte 

en WO-mens en maatschappij af.  

VRIJE DAGEN 20-21 

V 
oor volgend schooljaar kunnen 

wij volgende vrije dagen melden: 

Eerste trimester: 

 Maandag 05/10/20: Facul. verlofdag 

 Zaterdag 31/10/20 t/m zondag 

08/11/20: Herfstvakantie 

 Dinsdag 01/12/20: Ped. studiedag 

 Zaterdag 19/12/20 t/m zondag 

03/01/21: Kerstvakantie 

Tweede trimester: 

 Woensdag 27/01/21: Ped. studiedag 

 Zaterdag 13/02/21 t/m zondag 

21/02/21: Krokusvakantie 

 Vrijdag 12/03/21: Facul. verlofdag 

 Zaterdag 03/04/21 t/m zondag 

18/04/21: Paasvakantie 

Derde trimester: 

 Donderdag 13/05/21: Hemelvaart 

 Vrijdag 14/05/21: Brugdag 

 Maandag 24/05/21: Pinkstermaandag 

 Woensdag 09/06/21 Ped. studiedag 

 Donderdag 01/07/21 t/m dinsdag 

31/08/21: zomervakantie 

PLANNING 20-21 

V 
oor volgend schooljaar kunnen 

wij volgende planning al voor-

stellen, natuurlijk allemaal onder 

voorbehoud vanwege het coronavirus: 

Eerste trimester: 

 Do 27/08/20: Onthaalavond KS & L1 

 Wo 01/09/20: Infoavond LS 

 Do 02/09/20: Infoavond KS 

 Di 08/09/20: Rollebolle K2-K3 

 Di 08/09/20: Ouderraad 

 Ma 14/09/20 t/m vr 18/09/20: Zeeklas-

sen Barkentijn Nieuwpoort  L5-6 

 Vr 18/09/20: St(r)apdag 

 Di 22/09/20: Jongerencross LS 

 Za 03/10/20: Vormsel 

 Zo 04/10/20: Eerste Communie 

 Ma 05/10/20: Saved by the Bell 

 Di 06/10/20: Boshuis L1A-3A 

 Wo 07/10/20: Schoolfotograaf 

 Wo 07/10/20: Voetbal 4x4 (L3-4-5-6) 

 Do 08/10/20: Boshuis L2 

 Vr 09/10/20: Boshuis L1B-3B 

 Vr 09/10/20: Toneel L3-4 

 Ma 12/10/20: Boshuis L1C-3C 

 Do 15/10/20: Grootouderfeest KS 

 Wo 21/10/20: Kijkdag nieuwe kleuters 

met ouders 

 Vr 23/10/20: Toneeltuinhuisje: L5-6 

 Wo 28/10/20: Rapport LS 

 Wo 28/10/20 t/m do 29/10/20 

Oudercontact LS 

 Do 29/10/20: Kronkeldiedoe L1 

 Do 19/11/20: Toneel PK-K1 

 Wo 25/11/20: Unihockey L5-6 

 Vr 27/11/20: Toneel L5-6 

 Ma 30/11/20 t/m do 03/12/20: Ou-

dercontact L1 

 Vr 04/12/20: Sinterklaasfeest 

 Wo 09/12/20: Kijkdag nieuwe 

kleuters met ouders 

 Vr 18/12/20: Kerstspel KS 

Tweede trimester: 

 Do 07/01/21: Infoavond nieuwe 

kleuters zonder kleuters 

 Wo 20/01/21: Kijkdag nieuwe 

kleuters met ouders 

 Wo 20/01/21: Trefbal L3-4 

 Do 21/01/21: Rapport LS 

 Ma 25/01/21 t/m wo 27/01/21: 

Oudercontact K3 

 Zo 31/01/21 Familieontbijt 

 Ma 01/02/21 t/m woensdag 

03/02/21: Oudercontact K2 

 Di 09/02/21: Auteurslezing L2 

 Do 11/02/21: Auteurslezing L6 

 Vr 12/02/21: Carnavalsfeest 

 Ma 22/02/21 t/m wo 24/02/21: 

Oudercontact K1 

 Di 23/02/21: Auteurslezing L4 

 Ma 01/03/21: Megaspelenpaleis L2 

 Di 02/03/21: Toneel K2-3 

 Wo 03/03/21: Netbal L5-6 

 Vr 18/03/21: Suske&Wiske L3A 

 Wo 24/03/21: Kijkdag kleuters met 

ouders 

 Vr 26/03/21: Suske&Wiske L3B 

 Zo 28/03/21: Lentefeest 

 Wo 31/03/21: Rapport LS 

 Wo 31/03/21 t/m do 01/04/21: 

Oudercontact LS 

Derde trimester: 

 Ma 19/04/21 t/m vr 23/04/21: 

Verkeersweek 

 Vr 23/04/21: Toneeltuinhuisje LS 

 Di 27/04/21: Toneel L1-2 

 Do 29/04/21: Kidz on Wheelz L5-6 

 Di 10/05/21: Hidrodoe L2 

 Wo 12/05-do 13/05/21: Suikerfeest 

 Za 15/05/21: Vormsel 

 Zo 16/05/21: Eerste communie 

 Do 20/05/21: Toneel L1-2 

 Di 25/05/21: Boshuis L4 

 Do 27/05/21: Boshuis L5 

 Vr 28/05/21: Boshuis L6 

 Zo 30/05/21: Schoolfeest 

 Do 03/06/21: Alles m/d bal: L3-4  

 Do 03/06/21: Infoavond nieuwe 

kleuters met ouders 

 Ma 28/06/21: Afscheid L6 

 Wo 30/06/21: Rapport LS 

 Wo 30/06/21: Vrijblijvend ouder-

contact 

 Do 26/08/21: Onthaalavond KS + 1 

 Wo 08/09/21: Infoavond LS 

 Do 09/09/21: Infoavond KS 

OVSG-TOETS 

D 
e schoolvakantie begint op 

woensdag 01/07/20 en duurt tot 

en met maandag 31/08/20.  

Op dinsdag 30/06/20 is het de laatste 

dag school. Die dag is het maar een hal-

ve dag school. We volgen het woens-

dagregime: 

 5 en 6 verlaten de school om 11.50 u 

 3 en 4 verlaten de school om 12.00 u 

 1 en 2 verlaten de school om 12.10 u 

 de kleuterschool verlaat de school tus-

sen 11.50 u en 12.00 u.  

LAATSTE SCHOOLDAG 


