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Beste lezer 

We maken ons klaar voor december en het trimestereinde.  Traditiegetrouw staat er dan heel wat te gebeuren. Het dagelijkse 

schoolleven loopt nog enkele weken verder en we omringen elkaar met extra warmte en licht.  Uiteraard blijven we alert voor 

rationeel energieverbruik.  Die realiteit kunnen we niet ontwijken. 

In deze brief beschrijf ik ook de prioriteiten voor De Wissel dit schooljaar.  Zo heeft u inkijk in de wijze waarop wij blijvend aan 

onze kwaliteit werken. 

In november vonden veel bijzondere activiteiten plaats in de verschillende leerjaren.  Ik denk aan muziektheater, leeruitstappen 

naar het Speelgoedmuseum, Tongeren en Brussel, grootouders die mee op zintuigentocht gingen, G-sport in de sporthal, Sint en 

de Pieten op bezoek, …  Kijk zeker eens op de Facebookpagina’s van de leerjaren om sfeerbeelden te bekijken. 

Tot binnen enkele weken voor een volgende nieuwsbrief, de laatste van 2022. 

Kim Donckers, directeur 
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5 Alle leerlingen zetten hun turnpantoffel in de klas.  Vol verwachting klopt ons hart.  

Vult Sinterklaas onze schoen? 

6 L1 , L2 en L3: speelplezier in de klas.  Kinderen mogen iets meebrengen dat uitnodigt 

tot samen spelen.  Zo oefenen we onze sociale vaardigheden. 

L6: bezoek E-lab in Gitok (belevingsvoormiddag rond hoogtechnologische snufjes) 

binnen leergebieden Wereldoriëntatie en Wiskunde, kennismaking met deze secun-

daire school in Kalmthout 

8 GEEN NASCHOOLSE LES. Personeelsvergadering binnen Scholengemeenschap Grens: 

teamleden met eenzelfde functie wisselen expertise uit. 

9 L4, L5 en L6: start project Warmste Week rond kansarmoede binnen lessen levensbe-

schouwing. 

12 L5 en L6: start evaluatieperiode (toetsen) tot en met 20/12 

15 L3: bezoek politie van Wuustwezel 

20 L5: American Games (sporthal Koch Gooreind) 

21 Namiddag: vrijblijvende deelname aan Unihockey (communicatie komt via meester 

Wouter) 

22 Alle leerlingen: Film@Kadans, sfeer en gezelligheid in cinemastijl. 

23 Leerlingen brengen hun winterrapport en nieuwjaarsbrieven mee. 

Alle leerlingen en leerkrachten: kerstfeest in De Wissel (organisatie zie verder in 

nieuwsbrief) 

Start kerstvakantie om 15.10u 

https://www.gemeenteschooldewissel.info/het-leven-in-de-wissel


 

WK-koorts 

Sportief als De Wissel is, laten we het FIFA wereldkampioenschap voetbal 2022 niet 

zomaar voorbijgaan.  Tijdens de middagen organiseren we ons eigen Wissel WK.  Leer-

lingen die willen meedoen, zijn klasdoorbrekend ingedeeld in landen en nemen het in 

wedstrijdjes tegen elkaar op.   Benieuwd wie zich tot winnaar kroont.  Heel veel succes. 

En de winnaar is... 

We blikken terug op een mooie editie van de  Halloweentocht.   Bedankt voor jullie talrijke opkomst.  De 

jury koos Twan Schuller (1e leerjaar) en zijn gezin als best verklede wandelaars.  Zij winnen tickets voor de 

Efteling.  De prijs werd overhandigd door Sinterklaas en de Pieten.  Dikke proficiat!  Wie graag foto’s be-

kijkt, kan terecht op Wezelopdefoto. 

Na de wandeling is er een hoed blijven liggen.  De eigenaar kan deze ophalen in de school. 

Nieuws van de Sociale Kruidenier 

Vorig schooljaar leerden de kinderen van onze school de Sociale Kruidenier in 

Wuustwezel kennen.  Tijdens de mondiale week ontdekten ze hoe vrijwilligers zich 

inzetten voor een aanbod van voordelige inkopen.  We deden een sponsortocht en 

schonken een cheque van maar liefst €3800.  Geven maakt blij! 

Onlangs ontvingen we een brief van de ploeg van de Sociale Kruidenier.  Met een 

deel van de opbrengst hebben ze verrassingspakketten vol knutselplezier gemaakt voor kinderen.  Hoe fijn is het dat 

kinderen andere kinderen kunnen helpen en hen zo blij en gelukkig maken. 

 

Eindejaarsperiode 

Als het buiten donker en koud is, maken we het in de school extra gezellig.  Als de Sint naar Spanje ver-

trekt, krijgt de kerstsfeer volop aandacht in onze klassen.  Dit jaar zullen we in de refter een kerstboom 

plaatsen met 8 grote manden.  Die worden door iedereen gevuld.  In elke klas zullen de kinderen met de 

juf of meester zelf een cadeau maken voor andere leerlingen op school.  Ze weten op voorhand niet wie 

dat zal zijn.  Het uitdelen van de verrassingen doen we op vrijdag 23 december met een mooi feest.  Het 

1e leerjaar zal dan ook een nieuwjaarsbrief voorlezen aan hun meters en peters van het 6e.   

We vragen niet meer om cadeautjes (van €2) aan te kopen om mee naar de klas te brengen. 

https://www.wezelopdefoto.be/2022/Halloween/


De Wissel in beweging 

Elke school doet voortdurend aan kwaliteitszorg.  Dingen die goed gaan, borgen we in onze werking.  We bekijken zaken 

kritisch en doen onderzoek naar verbeterings- en vernieuwingskansen.  Het schoolteam professionaliseert zich. 

Dit schooljaar nemen we het ICT-beleid (informatie- en communicatietechnologie) onder de loep op leerling- en leer-

krachtniveau.  We bestuderen het aanbod doorheen de 6 leerjaren en stemmen dit verder op elkaar af.  OVSG begeleidt 

ons daarbij.  De leerkrachten leren om op allerlei manieren ICT te integreren in verschillende leergebieden en domei-

nen.  Ze breiden hun eigen kennis en vaardigheden uit.  In de 3e graad heeft elke leerling een Chromebook ter beschik-

king.  Dit is onder andere het gevolg van de Digisprong die de minister van Onderwijs in het leven riep.  Daarbovenop 

hebben we heel wat toestellen ter beschikking voor andere leerjaren.  Deze infrastructuur wordt weldra opnieuw uitge-

breid.  We doen ook een aankoop van kwaliteitsvolle hoofdtelefoons.  Uiteraard bewaken we de schermtijd en zijn we 

alert voor sensibilisering en de gezondheid van de leerlingen. 

Met Kwartiermakers zetten we voor het 2e schooljaar in op leesplezier en het belang van lezen.  Vorig schooljaar kregen 

de klasbibliotheken een update.  Aan de hand van IGEAN-toetsen hebben we een analyse gedaan van begrijpend lezen 

doorheen de school.  Zo ontdekken we hoe we ons leesonderwijs kunnen versterken. 

We vinden het op school belangrijk dat onze leerlingen kunnen groeien in zelfstandigheid. We bekijken in de schoolor-

ganisatie en in de leerlingenbegeleiding op welke manier we kansen kunnen bieden om die groei te ondersteunen. 

Twee schooljaren geleden zijn we daarmee gestart. Rust en structuur zijn voorwaarden om op een goede manier zelf-

standig aan de slag te gaan. We hebben daarom schoolafspraken gemaakt rond het gebruik van daglijnen.  Die hangen 

nu ook in de hogere leerjaren.  Zo zien kinderen de activiteiten van de dag.  De leerkrachten zorgen voor zachte lesover-

gangen met tussendoortjes en korte yogamomentjes.  In de nabije toekomst willen we het leren studeren verfijnen. 

De overheid geeft elke school de opdracht om een beleid rond kansarmoede op te stellen.  We vinden dat we op De 

Wissel vanuit financieel oogpunt steeds doordachte keuzes hebben gemaakt.  We zullen daar in de toekomst nog meer 

onze kritische bril bij opzetten.  Momenteel brengt meester Luc samen met de directie de schoolwerking rond deze ma-

terie in beeld.  Ze volgen netwerkingsmomenten bij OVSG en ontdekken pedagogisch-didactische ondersteuningsvor-

men. 

Meester Lander en juf Evelien verdiepen zich in het begeleiden van cognitief sterk functionerende kinderen. 

Je ziet, beste lezer, wij zitten niet stil.  Het is onze missie om leerlingen zo goed als mogelijk te begeleiden in hun ontwik-

keling.  Voor deze opdracht gaan wij met hart en ziel aan het werk. 


