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Samenstellen klasgroepen 

2020-2021 

Nieuwsbrief 

- Mei - 

Onze school kent geen traditie om de klassamenstelling jaarlijks te veranderen. We zien echter steeds 

meer redenen om dit wel te doen: 

• Wanneer de groepssamenstelling zes jaar gelijk blijft, is de kans groot dat er tussen de twee  

groepen te veel niveauverschil ontstaat.  

• De sociale dynamieken worden versterkt, soms in goede zin, maar ook in negatieve zin.  

• Door verhuizingen en/of leerlingen die een jaartje overzitten wordt het verschil in klasgroottes 

van de A- en de B-klas soms te groot. 

• In de derde kleuterklas wordt er weloverwogen beslist welke kinderen we bij elkaar plaatsen,  

kinderen evolueren echter nog zo veel op deze jonge leeftijd dat de samenstelling van de  

klasgroep op dat moment niet kan gelden voor de komende zes jaar.    

Als schoolteam hebben we daarom de weloverwogen beslissing genomen om elk jaar de klassen te 

mengen.  

Bij de nieuwe samenstelling van de klassen houden we rekening met verschillende factoren:  

sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen, welbevinden, vriendjes/vriendinnetjes, ongeveer 

evenveel jongens als meisjes, schoolse vaardigheden en noden van de kinderen. 

Eens de nieuwe samenstelling vast staat, worden er geen wijzigingen meer aangebracht.  

Op de laatste schooldag krijgen de leerlingen een kaartje met de naam van de nieuwe leerkracht mee. 

De leerkrachten bespreken de nieuwe samenstelling van de klas met hun klasgroep. Leerlingen die met 

vragen zitten, kunnen op dat moment bij hun klasleerkracht terecht.   

We verwachten alle leerplichtige kinderen tot en met woensdag 30 juni 12u05 op de school. 

Wie vroegtijdig op reis vertrekt is ongewettigd afwezig. De vraag om vroeger op reis te vertrekken 

wordt nooit goedgekeurd door de directie.  

Het is belangrijk voor de klasgroep en de leerlingen om allemaal samen het jaar af te sluiten.  

Tot de laatste dag van het schooljaar wordt er namelijk gewerkt met de kinderen en worden zinvolle  

activiteiten ingepland.    

Dank aan alle ouders om deze regel te respecteren.  

Aanwezigheden op school 
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Juf Véronique aan het woord: “7 jaar geleden ben ik op de school gestart als brugfiguur. Ik kreeg de kans om ou-

ders, kinderen en het schoolteam beter te leren kennen. Ik ben dan ook heel dankbaar voor het vertrouwen dat 

ik kreeg. Dag in dag uit samenwerken met ouders, partners in de wijk, het schoolteam zorgde voor een fijne dyna-

miek, het was dan ook heel fijn hier mijn schouders onder te zetten. 

 

  Na 7 mooie jaren kreeg ik deze maand de kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan.  

  Op 1 juli start ik bij het Onderwijscentrum Gent en zal ik werken rond de thema’s  

  armoede en diversiteit. Het valt mij zwaar de wijk Moskou-Vogelhoek-Gentbrugge te  

   verlaten en tegelijk kijk ik uit naar deze nieuwe functie.” 

   

     Namens het schoolteam danken we juf Véronique voor de jarenlange fijne  

      samenwerking. We wensen haar het allerbeste toe in de toekomst!  

Afscheid brugfiguur Véronique 

Proclamatie 6de leerjaar—save the date 

Donderdag 26 augustus tussen 17u en 19u zijn alle ouders en kinderen welkom op de school om kennis te maken 

met de nieuwe klasleerkracht en om klasgenootjes terug te zien. 

Openklasdag in augustus—save the date 

Vrijdagavond 25 juni gaat de proclamatie van het 6de leerjaar door. 

We wachten nog op verdere richtlijnen van de overheid om dit volgens de  

coronaregels veilig te kunnen organiseren. Meer info volgt in een aparte brief.  

Evaluatie schoolstraat 

In de week van 7 juni zullen ouders, leerkrachten en buurtbewoners bevraagd worden 

over de schoolstraat. 

Het is belangrijk deze bevraging in te vullen (digitaal of op papier). We willen graag zoveel 

mogelijk feedback terugkrijgen om een gedragen beslissing te kunnen nemen.  

Begin juli wordt de enquête verwerkt door het mobiliteitsbedrijf stad Gent. Indien de 

schoolstraat als positief werd ervaren wordt hij definitief goedgekeurd. 

Dank alvast aan de vele vrijwilligers die dit schooljaar reeds geholpen hebben met de 

schoolstraat! Nieuwe kandidaten mogen zich steeds melden op het secretariaat. 
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QR-wandeling 

We stippelden met de school een wandeling uit. Elke leerling kreeg een geprinte versie 

mee naar huis, de wandeling en filmpjes kunnen jullie ook terugvinden op de  

schoolwebsite: www.sint-gregoriuscollege.be 

Tot en met 14 juni kunnen jullie het antwoordstrookje invullen en zo  

deelnemen aan de wedstrijd. 

Veel wandelplezier! 

Druminitiatie in de Henri Bouckaertstraat 

De kinderen van de wijkafdeling leren over het thema Afrika. 

Ze kregen een lesje druminitiatie. Hoe dit ging kan je hier bekijken. 

Feedback afhaalontbijt 

Afgelopen weekend konden we genieten van een heerlijk afhaalontbijt. Dank aan iedereen die een ontbijt  

bestelde. Alle 300 ontbijten werden verkocht! De opbrengst gaat naar nieuwe tafels en stoelen voor onze refter 

van de lagere school. 

Proficiat aan het oudercomité voor de vlotte organisatie.  

Omdat dit evenement voor de eerste keer werd georganiseerd, krijgt het oudercomité graag wat feedback.  

Hoe hebben jullie de activiteit ervaren? Voldeed het ontbijt aan jullie verwachtingen?  

Reacties kan je kwijt via oudercomite@sint-gregoriuscollege.be.  

https://youtu.be/2msIWs4UvL0


 

 

 

 Personele unie vzw Katholieke Scholen regio Gent-Zuid Land van Rhode  
en vzw Organisatie Broeders van Liefde 
Stropstraat 119 – 9000 Gent 
BE 0406.633.304 
V.U.: Mieke Clopterop en Véronique Van Damme 

Boekpromotie 2B 

 

We hebben in de klas tijdens de lessen taal een aantal weken gewerkt rond het thema 

‘Hoeden en deksels’. Daarbij maakten we kennis met enkele boekjes die over hoeden gaan. 

Eén boekje daarvan was: Een hoed voor Konijn van Brigitte Minne.  

 
 

We leerden ook enkele uitdrukkingen m.b.t. hoeden. De leerlingen kennen nu al ‘petje af’, 

‘zich een hoedje schrikken’ en ‘slechtgemutst zijn’, … 

Als afsluiter van het thema mochten de leerlingen zelf hoeden maken. Daarbij kregen ze 

niet alleen papier ter beschikking maar ook wegwerpmateriaal. Zo gebruikten de kinderen  

yoghurtpotjes, plastic potjes, plastic lepeltjes, plastic verpakkingen, ….  
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Kalender 

Familienieuws 

Juf Kathleen (peuterklas) nam afscheid van haar geliefde vader. 

We wensen haar heel veel sterkte in deze moeilijke periode. 

 

Kobe (B1KB) werd grote broer van Robin. 

Van harte gefeliciteerd! 

Dag  Wat klas 

Maandag 7 juni Vertrek op zeeklas 1ste leerjaar 

  Medische consulten K1 1ste kleuterklas 

Woensdag 9 juni Medische consulten K1 1ste kleuterklas 

Donderdag 10 juni Medische consulten K1 1ste kleuterklas 

Vrijdag 11 juni Terugkomst van op zeeklas 1ste leerjaar 

Maandag 14 juni Schoolreis: adventurepark 4de leerjaar 

Dinsdag 15 juni Schoolreis: Boudewijnpark Wijkafdeling Henri Bouckaertstraat 

Vrijdag  18 juni Schoolreis: Boudewijnpark Kleuters Alfons Biebuycklaan 

Maandag 21 juni Medische consulten K1 1ste kleuterklas 

Woensdag 23 juni Medische consulten K1 1ste kleuterklas 

Donderdag 24 juni Schoolreis: De Nekker 6de leerjaar 

Vrijdag  25 juni Schoolreis: De zonnegloed 2de leerjaar 

  Schoolreis: Bakkerijmuseum + strand 3de leerjaar 

  Proclamatie 6de leerjaar 6de leerjaar 

Maandag 28 juni Vertrek bosklas 6de leerjaar 

Dinsdag 29 juni Proclamatie 3de kleuterklas 3de kleuterklas 

Woensdag 30 juni Einde schooljaar 12u05 (opvang tot 17u)  

  Terugkomst bosklas (17u) 6de leerjaar 


