
2023 ging goed van start
 

 In dit tweede trimester van het schooljaar kennen we onze leerlingen door en door en weten
we waar de onderwijsnoden liggen.

 
Hoe leert elk kind? Waar liggen hun sterktes en talenten? Wie heeft nood aan extra

ondersteuning? Waar liggen kansen om nog beter in te spelen op de leerbehoeften van de
kinderen?

 
Daar biedt onze gedifferentieerde aanpak oplossingen en antwoorden.

Onze school heeft een sterke zorgwerking. Zorg wordt vaak geassocieerd met
leermoeilijkheden of leerproblemen. Dat is zeker niet altijd het geval. 

 
Onze zorg zet voornamelijk in op een  BREDE BASISZORG voor elke leerling. We gaan samen

op zoek naar werkvormen en instructiemomenten waarbij alle leerlingen baat hebben.
 

DIVERSITEIT VRAAGT DIFFERENTIATIE. 
We willen alle leerlingen maximale kansen geven om te leren en zich te ontwikkelen.
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2023 ging goed van start
 

Binnenklasdifferentiatie is omgaan met verschillen tussen leerlingen in een klas op een
proactieve, positieve en planmatige manier om te komen tot verhoogde motivatie,

welbevinden, leerwinst en/of leerefficiëntie.
 

Op onze school wordt gewerkt met het BHV-model: basis, herhaling en verrijking. De
klassikale instructie is kort maar krachtig. Bij aanvang van een les worden de lesdoelen

geschetst zodat het voor de leerlingen duidelijk is wat ze tijdens de les gaan leren. Eens de
lesdoelen duidelijk zijn, gaan we over tot een effectieve instructie. 

 
Na het instructiemoment gaan de meeste leerlingen zelfstandig aan de slag. Dat is de basis.
Sommige leerlingen hebben nood aan extra instructie en herhaling. Deze leerlingen worden

verder op weg gezet door de klasleerkracht.
 

 Maar er zijn ook leerlingen die nood hebben aan verdieping. Zij hebben eerder de doelen
bereikt en gaan nu met andere en moeilijkere oefeningen aan de slag. In sommige gevallen

bieden ook deze moeilijke oefeningen te weinig uitdaging. Zij krijgen dan ander werk zoals
bijvoorbeeld ‘Krak’, een uitdagend aanbod voor wiskunde.

 
Om zo optimaal mogelijk in te spelen op gerichte differentiatie werkt het zorgteam nauw

samen met de leerkrachten. Het zorgteam bestaat uit de directie samen met 5
zorgcöordinatoren. Elke zorgcoördinator heeft ook een opdracht als zorgleerkracht. Door de
combinatie van werken in de klas met de kinderen én het coördineren van de zorg, weten zij

heel goed waar de zorgnoden liggen en hoe we er op moeten inspelen.
 

Uiteraard wordt ook bij onze allerjongsten reeds gedifferentieerd. Ook bij hen passen we het
aanbod aan naargelang de noden.

 
Er komen heel wat uitdagingen op ons pad maar samen met het voltallige GILKO-team

gaan we hiermee aan de slag.
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Contact:
www.gilko.be
09/210 35 30
gilko@merelbeke.be
Bergwegel 6
9820 Merelbeke

rebecca.pauwels@gilko.be lejeune.sophie@gilko.be

 
 

Rebecca Pauwels – Sophie Lejeune Directeur GILKO

http://www.gilko.be/


 
 

Woensdag 1 februari : instapdag peuters
 

Dinsdag 14 oktober : Edcamp "NieuwsWijsNeuzen" 5/6 Bergwegel 
 

Dinsdag 14 oktober : "'t Berenbos" alle kleuters Bergwegel
 

Vrijdag 3 februari  : facultatieve verlofdag
 

Van maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 24 februari  : krokusvakantie
 

Maandag  27 februari :  instapdag peuters
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Noteer alvast onderstaande data in jullie agenda:



Lager
Gilko Afd. Bergwegel
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DOOR JUF TINEKE

POËZIEWEEK

Vriendschap: vrienden steunen, lachen, luisteren, beleven, inspireren. Vrienden zijn een
essentieel deel van wie we zijn en worden. Ook poëzie kan je vriend zijn. Gedichten helpen ons
om vreugde en verdriet te delen, om die gevoelens een plaats te geven waarvoor je zelf geen
woorden hebt.

Poëzieweek 2023 viert de vriendschap in al zijn facetten: de vriendschap met de buren in de
straat of met pennenvrienden ver weg, de vriendschap van lang geleden of van vorige week
op een zonnig terras. De vriendschap tussen oud en jong en met alle kleuren van de
regenboog.

Poëzie maakt belangrijke momenten tastbaar en alledaagse momenten kostbaar.
In de klas gingen we aan de slag met gedichten. We dachten na over wensen en dromen in
het nieuwe jaar. 

 Het eerste en het tweede leerjaar staken de koppen bij elkaar en haalden hun beste
rijmtalent naar boven.

 We nemen jullie graag mee in hun verhaal.

 Geniet ervan!



Lager
Gilko Afd. Bergwegel
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DOOR JUF TINEKE

POËZIEWEEK

Voor het nieuwe jaar, 
Hebben wij heel wat wensen klaar.
 
Wij willen een hond,
Lief en schattig en gezond. (Serkan en Joey)
 

Voor alle mensen zon,
Als dat maar kon. (Madoc en Annabel)
 

We willen dat mensen liefde vinden bij elkaar,
En dat ik kan spelen op mijn gitaar,
Echt waar! (Liselotte en Lotte)

Ik wil geen oorlog meer,
maar wel een peer. (Lotta en Thomas) 

Heel veel geluk voor iedereen
En dat is wat ik meen! (Mathis en Celia)

Een jaar zonder ruzie met veel plezier,
Dat maakt ons heel fier! (Fenna en Amber)

Een goede gezondheid voor alle mensen,
Dat is wat wij wensen! (Felix- Mihail- Pieter)

Een wereld vol goede natuur,
En een lieve buur! (Vic en Ravza) 



ICT
Gilko Afd. Kloosterstraat
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DuckDuckGo is een zoekmachine die informatie van veelbezochte sites zoals Wikipedia gebruikt
om traditionele internet-zoekresultaten te verbeteren. De zoekmachine beoogt een betere

privacy voor gebruikers te geven
 

Als je DuckDuckGo gebruikt, zul je wat van het gemak dat Google Search biedt opofferen, maar
je zult er privacy voor terugkrijgen. Als je meer waarde aan je privacy hecht, is DuckDuckGo een

betere keus voor je.
 

Met DuckDuckGo krijg je dezelfde zoekresultaten als elke andere gebruiker te zien, terwijl Google
precies andersom werkt – het profileert gebruikers en laat je zoekresultaten zien afhankelijk van

je zoekgeschiedenis en vroegere voorkeuren. Daarnaast schotelt Google je op elke pagina
tientallen irrelevante advertenties voor. 

 
Het is misschien lastig voor je om Google helemaal te vermijden, omdat het met veel van je

accounts gesynchroniseerd is. DuckDuckGo biedt echter een uitstekende mogelijkheid om het
gebruik van Google in elk geval te minimaliseren. Daarnaast is het natuurlijk altijd goed om een

dienst te ondersteunen die een meer transparante zoekervaring biedt.
 

APP VAN DE MAANDAPP VAN DE MAAND

https://duckduckgo.com/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoekmachine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Privacy

