ONS OOGAPPELALfABET
Babbelhoek
Groene banken in het Eilandje waar de kinderen van de lagere school over de middag gezellig
mogen babbelen met elkaar.
Barrestraat
Is de inkom van de afdeling veiligheid en inkom als je ’s middags je kind komt
ophalen. Wie te laat naar school komt kan daar ook aanbellen.
Begeleider
In onze school spreken we van begeleiders en niet van leerkrachten.
Beste van jezelf.
Op de laatste dag van het schooljaar tonen de kinderen aan alle kinderen van
onze school en vele ouders het beste van zichzelf op het podium.
Boekenronde
Voorstelling van een gelezen boek. Dit is een activiteit die zowel in de
kleutergroepen als in de lagere school doorgaat. Bij de kleuters kunnen ook
ouders een boek komen voorstellen aan de groep.

Boerderij
De kleuters gaan op die dag naar de Campagne in Drongen of een andere
boerderij. Een dagje genieten van de goede “buitenlucht” en leven tussen de
dieren.
Zie kalender.

’t Oogappelcafé
Na het forum op vrijdag kunnen de ouders een lekker drankje drinken in het
restaurantje of op onze speelplaats.

CLB
Centrum voor leerlingenbegeleiding
Onze school werkt samen met het CLB van het Gemeenschapsonderwijs.Als
ouder kan je met vragen steeds bij hen terecht.
Tel:09/2437975
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Dag van de Leerkracht 5 oktober
Internationale dag van de leerkracht waarop de ouders en de directie de
begeleiders van de school verwennen.
Doorschuifdag
Op die dag schuiven al onze kinderen voor één dag door naar de volgende groep
om op te snuiven hoe het er volgende schooljaar aan toe zal gaan. Even kennis
maken, samen een projectactiviteit uitwerken…Voor de kinderen van het 6de
leerjaar zal dit wel vroeger op het jaar plaats vinden.
’t Eilandje
Speelruimte op het gelijkvloers voorzien van allerhande spelletjes waar onze
kleuters bij regenweer kunnen spelen. Ook de kinderen die in de opvang blijven ’s
morgens en ’s avonds kunnen er spelen.
Facultatieve vrije dag
Vrije dag voor het team en ook voor de kinderen.
Zie kalenderrooster
Forum
Bijeenkomst van verschillende leefgroepen in de forumzaal van de school op de
bovenste verdieping van onze school.Ouders en grootouders kunnen hierbij
aanwezig zijn, graag zelfs! Kinderen brengen er liedjes, teksten, dansjes,
informatie over projecten, schoolmeetingafspraken…Deze bijeenkomst gaat door
op vrijdagnamiddag om 14 uur en staat op de schoolkalender. Er zijn forums met
de hele school en er zijn er aparte voor lager en kleuter.

Onze leefschool behoort tot het Net van de Vlaamse Gemeenschap. De waarden
die het GO! uitdraagt zijn: open geest, neutraliteit, betrokkenheid,
zelfstandigheid, onderzoekend, creatief, democratisch,, wereldburgerschap.
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Grootouderfeest
Is een feest voor de grootouders van onze allerkleinste oogappeltjes op onze
school georganiseerd door Ilse en Julie.

Heen - en weermap
In de lagere school neemt jouw kind elke dag deze map mee naar huis. De
begeleider en de school verwachten dat je deze map iedere dag even inkijkt,
ondertekent en terug meegeeft met je kind. Je kunt deze map vergelijken met
een agenda in het traditioneel onderwijs.
Infobord
Aan de deur van elke leefgroep staat een infobord dat je als ouder in de gaten
moet houden. Kom dus liefst regelmatig met jouw kind mee tot aan de klas, dan
mis je niks. Er hangen ook borden bij de beide ingangen van de school en aan de
fietsstalling.
JoJo
De opvangdienst van de stad Gent waar onze school mee samenwerkt. Na de
schooluren gaan onze kinderen naar de JoJo. Onze school voorziet ook
avondopvang voor kleuters en kinderen van 1ste en 2de leerjaar die een broertje
of zusje hebben in de kleuterklas. Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag.
De ochtendopvang gaat door op onze school vanaf 7u15 bij Marleen in het
eilandje.
Kinderparlement
Dit is een groep verkozen kinderen uit elke leefgroep van de lagere school die
wekelijks samenkomt om het reilen en zeilen op onze school te bespreken.
Participatie leren we hen van jongs af aan.
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Klassenraad in elke leefgroep
Iedere leefgroep heeft wekelijks een raad waarop zaken besproken worden die
de leefgroep aanbelangen. Kinderen kunnen elkaar pluimen geven, pijlen geven,
knuffels uitdelen, wrevels zeggen aan elkaar of voorstellen doen voor projecten.
Koffietafel
Alle ouders van de school kunnen ’s ochtends zelf koffie zetten en drinken
in het schoolrestaurant. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd om telkens
opnieuw koffie en melk te kunnen kopen. Dit zorgt voor fijne ontmoetingen
en babbels.
Klusdag
Ouders komen minstens twee maal per jaar samen op zaterdag om allerlei klusjes
te doen voor de school. Dit kan zijn: muren schilderen, tuin verfraaien, gordijnen
naaien, Dit is een engagement van de ouders en ook van de begeleiders om hierop
aanwezig te zijn.
De ouders kunnen hun kinderen meebrengen op die dag want er is kinderopvang
voorzien.
’s Middags wordt er ook eten voorzien. Beide data staan vermeld op de
schoolkalender.
Kolms
Onze vzw van de school die met de Oogappel samenwerken om geld in het laatje
te brengen en zo de school op allerlei vlak te ondersteunen.
Leefgroep
In een leefschool spreken we van leefgroepen in plaats van klassen.
Het is een groep kinderen van twee leeftijden die samen twee jaar bij dezelfde
begeleider zitten. Dit noemt men ook graadsklas.

Leefgroepvergadering
Samenkomst van ouders van eenzelfde leefgroep. Wordt twee maal per jaar
gehouden. Samen met de begeleider worden er lopende leefgroepzaken
besproken. (project, taal, rekenen, huiswerk, groepsdynamiek…)Dit gaat meestal
’s avonds door in het klaslokaal van je kind. Ouders brengen een drankje en hapje
mee zodat het gezellig is.
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Mamadag/Papadag
Een dagje om vrij te nemen voor de mama’s of papa’s uit de kleuterklas. Op die
dag doen jullie op school of ergens buiten de school allerlei leuke dingen samen
met jullie kind en de begeleider. (zie kalender)
MDO
Is een bijeenkomst met de psycholoog van het CLB, de zorgcoördinator, de
begeleider van de groep en de directie.
Kinderen met extra zorg worden er besproken.
Indien we ons zorgen maken over jouw kind zullen we dit altijd aan jou als ouder
melden. Jullie worden dan uitgenodigd voor een gesprek met onze
zorgcoördinator, Mimi.
Oudercontact
Ouders worden uitgenodigd naar de school op een afgesproken moment om
persoonlijk met de begeleider van hun kind te komen spreken. Zie kalender.
Wanneer er op de kalender “oudercontactweek” vermeld staat dan kan de
begeleider zelf bepalen wanneer hij in die week oudercontact organiseert. Via
het weekplan kom je dit te weten.
Oudercomité
Groep ouders die activiteiten bedenkt om de school financieel te steunen. Volg
op Gimme hun activiteiten. Wie wil aansluiten bij deze groep is ten zeerste
welkom. Laat dit weten aan de begeleider of stuur een mailtje naar
bs.de.oogappel@pantarhei.be
Pedagogische studiedag
Dag waarop er voor de kinderen geen school is maar wel voor het team. Een
pedagogisch thema wordt met het team besproken die dag.
Ouders kunnen terecht bij de JoJo voor opvang. Zie kalender.
Pierkesloop
Stadsloop voor kinderen en ouders. Inschrijven via Maya. Zie affiches en
schoolkalender.
Poortje
Is de groene schuifpoort van de school waar Marleen toezicht doet bij het
begin van de dag. Op het einde van de dag doet afwisselend een begeleider het
toezicht. Help als ouder mee om dit veilig te houden. Kinderen mogen niet alleen
de schoolpoort verlaten.
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Praatronde
Elke leefgroep begint de dag met een praatronde. De kinderen kunnen een stukje
“thuis” meebrengen naar de school. Wat heb ik gedaan de afgelopen avond of
weekend en wat wil ik hierover vertellen aan de groep? Kinderen leren elkaar
beter kennen en begrijpen. De praatronde is een heel belangrijk sociaal
interactiemoment en groepsmoment dat best door geen enkel kind gemist kan
worden. Je voelt het al: op tijd je kind in de leefgroep brengen is de boodschap.
Project en geen thema’s
De leefgroepen kiezen zelf hun eigen projecten om inhoudelijk uit te werken.
Het is wenselijk dat er een eindproduct aan verbonden is. Alles van
wereldoriëntatie uit het leerplan wordt gelinkt aan het project.
Voorbeelden: Hoe kunnen we nog meer vogels lokken naar onze stadstuin? Hoe
leven de kinderen van onze leefgroep thuis? Wat kunnen we allemaal doen met
stenen?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder ruzie is op school? Hoe kan ik een
kunstenaar worden? Hoe leefden ridders en prinsessen? We willen een
boemerang maken! Soms hebben we een schoolproject of werken 2 leefgroepen
samen een project uit.
Remediëring
Wanneer kinderen op een bepaald moment niet meer mee zijn met de leerstof
moet de begeleider dit zo snel mogelijk opmerken.
Deze kinderen krijgen dan extra aandacht om de leerstof opnieuw te verwerken
met uitleg of ook met materialen. De leefgroepbegeleider kan hiervoor de
andere begeleiders van de lagere school aanspreken om zijn klaswerking over te
nemen wanneer ze een vrij uur hebben. Op dat moment kan dan de
leefgroepbegeleider remediëren. Dit wordt afgesproken op het MDO.
Restaurantje
Dat is onze refter, maar we zeggen tegen de kinderen dat we naar het
restaurantje gaan om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Schoolraad
Officieel adviesorgaan binnen elke school van het GO! Deze groep bestaat uit
verkozen leden voor 4 jaar waaronder drie ouders, drie leerkrachten en twee of
drie gecoöpteerde mensen van buiten de school.
Deze groep komt tijdens het schooljaar ongeveer een zestal keer samen en
geeft advies aan de directeur en aan de Raad van Bestuur van de scholengroep
over allerlei onderwerpen die met de school te maken hebben. De directeur
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geeft informatie aan de schoolraad over o.a. het leerlingenaantal, financieel
beleid, gebouwenproblematiek, etc..
Het verslag van de schoolraad wordt in verkorte versie via Gimme doorgegeven
aan alle ouders van de school. Een link houden met ons kinderparlement
betrachten we.
Schoolkalender
Kalender die je meekrijgt in september en waarop alle activiteiten van het
schooljaar vermeld staan. Als er iets wordt gewijzigd of er een extra activiteit
wordt gehouden wordt je daar tijdig van verwittigd via Gimme.
Secretariaat
Sophie en ook op vrijdag Anniek is onze secretariaatsmedewerkster en zij heeft
haar bureel op het eerste verdiep. Je kan bij haar terecht voor allerhande
administratieve zaken.
Spaghettiavond of etentje
Kom jij ook smullen van de heerlijke maaltijd? De opbrengst van deze avond
spenderen we steeds aan een investering voor de school die onze kinderen ten
goede komt. Computers, fietsjes…
Spelotheek
Onze kinderen van de lagere school kunnen over de middag speelgoed ontlenen in
de spelotheek. Dit gaat over buitenmateriaal. De organisatie en
verantwoordelijkheid ligt in hun handen.
Speelgoedruilbeurs of boekenruilbeurs ( datum staat nog niet op kalender )
Wordt georganiseerd voor en door onze kinderen. Zij brengen speelgoed /
boeken mee van thuis en mogen ruilen. Een handig systeem is hier voor
uitgewerkt door de Leefgroep van Saar die dit nu al 3 jaar op een rij organiseert
voor al onze oogappels.
Sportdag
Een ganse dag sporten voor de kinderen. Dit gaat meestal door op een
sportterrein buiten de school. Zie kalender. Organisatie ligt bij
Maya onze sportbegeleidster. Het 6de leerjaar helpt bij de
sportdag van onze kleuters.

Startvergadering
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Hierop worden alle ouders uitgenodigd. Algemene infoavond over school en
aansluitend geeft elke begeleider een leefgroepvergadering met de ouders van
zijn groep. Allen welkom! Dit schooljaar op donderdag 7 september om 19.30 in
de keuken van de school.
Schoolteam
Zijn de begeleiders die samen de school dragen. Zij begeleiden de kinderen en
komen tweewekelijks samen om te vergaderen. Zij zijn samen verantwoordelijk
voor het goed reilen en zielen van heel de schoolorganisatie. De directeur op een
leefschool is een deel van het team en staat tussen hen.
Teamkamer
Daar vergadert het team, rusten ze uit, drinken ze veel koffie en thee met een
koekje, troosten ze elkaar in moeilijke tijden, verwennen ze elkaar.
Schoolthema
Ons thema dit jaar is milieuzorg op school. Hoe maken we van onze school een
groenere school? Ouders mogen ook tips aanreiken.
Vrije dagen
Zijn de feest- en vakantiedagen waarop iedereen thuis mag blijven. Zie kalender.
Vakje
Iedere kleuterouder heeft een vakje. Informatie van de school gaat via dit vakje
mee naar huis. Elke ochtend kijken dus!
Portus
Is de secundaire Daltonschool die in het gebouw van onze school gevestigd is. Op
regelmatige basis zitten we met de twee teams samen om praktische zaken te
bespreken en afspraken te maken.
Weekplan i.p.v. een agenda voor de lagere school
Blad in de heen- en weermap (zie boven) met een weekplanning die de kinderen
van de lagere school gebruiken. Je kunt hierop zien wat ze die week in de klas
doen. De ouders kijken dit elke dag na en ondertekenen dit.Huistaak staat hierop
vermeld.
Werkgroep tuin
Regelmatig komt deze groep samen en bespreekt wat er als werk moet gebeuren
in de tuin gedurende het schooljaar. Soms wordt er een aparte tuindag gehouden
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om de tuinen de onderhouden. Heb je groene vingers of steek je graag de handen
uit de mouwen? Laat het ons weten.
Zorgcoördinator
Begeleider die het zorgbeleid coördineert. Bij ons is dit Mimi. Zij ondersteunt
begeleiders, geeft tips, gaat gesprekken aan met ouders, overlegt met de
directie en doet nog veel meer.We krijgen als school extra zorguren per
schooljaar via het Departement Onderwijs al naargelang ons aantal leerlingen op
1 februari van het voorbije schooljaar.
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