
BELEID 2022-2023: Taal, Digisprong én Leerlingbegeleiding! 
 
 
Dit nieuwe onderdeel van de nieuwsbrief werd op vraag van de oudervereniging bijgevoegd 
in de nieuwsbrief. Indien er nieuwtjes zijn over waar de school mee bezig is op pedagogisch 
(opvoeden en leerlingbegeleiding) en didactisch vlak (les geven) geven we dit weer in deze 
rubriek. Indien er meer informatie gewenst wordt over een bepaald thema, kan je steeds 
sturen naar directie@tkofschip.be 
 
Waardengedreven onderwijs 
 
Naar volgend schooljaar zullen we onze vier waarden verder verdiepen: Zelfstandigheid, 
Respect, Samenwerken en Leerplezier. De vier waarden worden verder verwerkt in de vier 
beleidsdomeinen waar we als school volgend schooljaar extra op inzetten! 
 
Wist je dat? De kleuterschool dit jaar een visie voor goed kleuteronderwijs heeft opgesteld 
waar onze schoolwaarden in werden verwerkt? Het (korte) visiedocumentje wordt zeker nog 
naar jullie veronden! 
 
Beleidsdomein 1: Word leeskrachtig! (Lagere school) 
 
Als school  volgen we volgend schooljaar het tweede jaar van Word leeskrachtig!. Dit is 
een traject waarbij we als school extra gaan inzetten op aanvakenlijk (eerste graad), 
technsich en begrijpend lezen! Dit doen we door de methodes van LIST! (eerste graad) en 
DENK! (tweede en derde graad) te gaan gebruiken in de klas. Waarom? Omdat wij vinden 
dat lezen zorgt voor extra kenniscreatie en de basis vormt voor het leren van de toekomst! 
Door de leerlingen daarbij keuzes te geven en uit te dagen met een zeer ruime keuze aan 
verschillende boeken willen we hen leesplezier bezorgen in het Kofschip. 
Gedurende de maanden oktober-november en maart-april worden deze nieuwe methodes 
voor de eerste keer gebruikt. Verder zal een kernteam lezen inzetten op het ombouwen van 
onze school naar een heuse leesschool! Zo wordt de muur in de lange klassenblok 
omgetoverd tot een boekenmuur en zullen er boekenhuisjes voorzien worden. 
Op het einde van volgend schooljaar willen we onze school officiëel inhuldigen 
als Leesschool! Jullie zijn daarbij allemaal uitgenodigd! 
 
Wist je dat? De DENK! methode verwacht dat élk kind elke maand twee boeken zal 
uitlezen? 
 
Beleidsdomein 2: Woordenschat bij kleuters en begrijpend luisteren 
 
Na samen met het team van de kleuterschool ons waarden te verstrengelen met ‘De visie op 
goed kleuteronderwijs’ van onze onderwijskoepel OVSG gaat het team aan de slag met in 
kaart te brengen welke woordenschat op welke leeftijd wordt aangeboden. Hiervoor 
gebruiken we de methode TOK (Taalontwikkelling). 
Verder zal er volgend schooljaar ingezet worden op het begrijpend luisteren bij onze 
kleuters. Kinderen krijgen al van jonge leeftijd een hele hoop informatie te verwerken in onze 
kleuterklasjes. Hoe leren ze wat ze horen om te zetten in instructies of werkbare informatie? 
 
Wist je dat? Onze kleuterschool extra inzet op het aanleren van een goede werkhouding bij 
kleuters? 
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Beleidsdomein 3: Digisprong en ICT 
 
De overheid geeft onze school een flinke injectie aan middelen voor het uitbouwen van onze 
ICT mogelijkheden. Ook hier is het belangrijk na te denken hoe we onze waarden kunnen 
nastreven doormiddel van het gebruik van ICT in en buiten de klassen. 
Zo willen we onze leerlingen van de derde graad nog zelfstandiger maken door hen elk een 
toestel ter beschikking te stellen in de klas, waarmee ze meer zelfstandig het werk kunnen 
gaan organiseren in de klas. We willen ook een duidelijk afsprakenkader creëren waar 
het respect voor de nieuwe toestellen extra in de verf wordt gezet. Hoe werken we 
nauwer samen met jullie als ouders aan de hand van het ouderplatform? Hier zullen jullie 
meer informatie over krijgen op de infomomenten in september. Tot slot willen we uiteraard 
onze nieuwe infrastructuur creatief inzetten in onze kleuterschool om meer leerplezier te 
creëren waarbij we extra aandacht hebben voor de verschillen bij onze kleutertjes. 
 
Beleidsdomein 4: Beleid rond leerlingbegeleiding 
 
Sinds twee jaar zetten we als school extra in op het in beeld brengen van onze 
leerlingenpopulatie. Zo weten we dat dat een deel van onze socio-economische status 
(SES) uren worden gegenereerd door kinderen die extra nood hebben aan 
taalondersteuning of te maken krijgen met kansarmoede. 
Samen met onze OVSG begeleider gaan we op zoek om onze zorgstructuur te versterken en 
de effectiviteit van het inzetten van middelen te verhogen. 
 
Wist je dat? De vier domeinen van leerlingbegeleiding leren studeren, schoolloopbaan, 
preventieve gezondheidszorg en socio-emotionele begeleiding zijn? 
 


