
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 40
gilko@merelbeke.be
Burg. Maenhautstraat 1
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
 

Vrijdag 3 februari : facultatieve verlofdag
 

Donderdag 9 oktober : expo "Zee van Liefde" : 2e en 3e kleuterklas Lemberge 
 

Vrijdag 10 oktober : expo "Zee van Liefde" : 1e en 2e leerjaar  Lemberge 
 

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. Lemberge
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DOOR MEESTER STAN

MUZISCH AAN DE SLAG MET ICT

Dat onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar al vlot aan de slag kunnen met ICT is al
lang geen geheim voor : teksten schrijven in Word, presentaties maken in Powerpoint, hun e-
mails beheren in Outlook, de "Verkenner" sterk organiseren, computerhygiëne, affiches maken
in Canva en zelfs filmpjes monteren in ditzelfde Canva.  Zij zijn helemaal klaar voor de digitale
wereld.  

Eind januari gingen ze muzisch aan de slag met www.incredibox.com.  

Met Incredibox is het eenvoudig om muziek te maken. Het is een verslavende app waarmee
iedereen, ongeacht zijn muzikale bekwaamheid, complexe en pakkende mixen kan maken
door pictogrammen naar een aantal tekens te slepen en neer te zetten. 

Deze website was direct populair bij de leerlingen en ze leerden er over ritme en tempo.

Ze gingen aan de slag met hun eigen beatbox-crew : leuke, levendige personages die ze zelf
muziek lieten maken. 

Benieuwd naar wat ze creëerden?  Neem dan een kijkje op https://lemberge.gilko.be/ en ga
eens snuisteren bij "nieuwtjes".  

Ondertussen krijg ik dagelijks pareltjes van muziekstukken in mijn mailbox. Muzikale toekomst
vanuit Gilko is verzekerd.  Proficiat toppers!

 

http://www.incredibox.com/
https://www.incredibox.com/
https://lemberge.gilko.be/


Lager
Gilko Afd. Bergwegel
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DOOR MEESTER STAN

MUZISCH AAN DE SLAG MET ICT



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

