
Op zaterdag 21 mei is het feest!  Kleuterschool ‘t Kersenpitje en lagere school De Lieve houden opnieuw 
hun schoolfeest, na twee jaren van corona.  Die dag zal er een leuke zoektocht door Waarschoot 
georganiseerd worden, waarbij je allerlei leuke dingen binnen ons jaarthema kan beleven.  Ook zijn er 
onderweg hapjes en drankjes om extra te kunnen genieten van een fijne wandeling.  Eens terug op school 
kan er genoten worden van frietjes, zijn er allerlei leuke activiteiten voor de kinderen  én is er een heus 
KUBB-tornooi voor jong en oud.  Tussen 13 uur en 18 uur heel wat te beleven dus die dag!  Inschrijven voor 
de wandeling en/of de frietjes is nodig, maar spontaan komen meegenieten van een gezellige namiddag 
met een drankje kan natuurlijk ook!  We kijken er alvast heel erg naar uit en hopen jullie massaal te mogen 
verwelkomen.   Link om in te schrijven: https://forms.gle/o1tWrxV61HXnRfmF8

Een goede maand geleden vroegen we jullie om de 
tevredenheidsenquête in te vullen die alle aspecten van 
het schoolleven onder de loep nam.  Dit werd massaal 
gedaan en op een heel constructieve manier 
aangepakt.  We willen jullie van harte bedanken voor 
de feedback en gaan hiermee nu rustig aan de slag.  We 
vonden bevestiging in zaken die goed zijn en kregen 
enkele groeikansen te zien.  We merken ook dat 
sommige zaken misschien eens wat verduidelijking 
vragen (waarom doen we bepaalde zaken op die 
manier, waarom kunnen we bepaalde dingen niet 
meteen oplossen…).  In deze en volgende 
nieuwsbrieven zullen we alvast enkele items bespreken 
(zie pagina 2).  

2 mei: facultatieve verlofdag (vrijaf)
6 mei: rapport 4
7 mei: eerste communie 9 uur 
17 mei: toneel 3e en 4e leerjaar
18 mei: toneel 1e leerjaar
21 mei: schoolfeest (zie site voor inschrijvingen!)
24 en 25 mei: overnachting eerste leerjaar op school
26 en 27 mei: Hemelvaart en Brugdag (geen school)
30 mei: ouderraad 20 uur
6 juni: pinkstermaandag (geen school)
7 juni: schoolreis 3e leerjaar
8 juni: pedagogische studiedag (geen les)
10 juni: schoolreis 1e/2e leerjaar
13 juni: sportdag op school voor alle leerjaren (info volgt)
14 juni: uitstap 5e leerjaar
20 juni: grote fietsexamen 6e lj/ouders 3e kleuterklas rondleiding 
op school/klaslijsten schooljaar 2022-2023 online
21 juni: doorschuif naar de nieuwe klas namiddag
23 juni: uitstap Gent 4e lj
24 juni: kinderfuif ouderraad
28 juni: proclamatie 6e leerjaar
30 juni: laatste halve schooldag en rapport

Pedagogische studiedag?
Een aantal keer per jaar is er 
‘pedagogische studiedag’ of, in de 
volksmond ‘conferentie’.  Maar wat is 
dat eigenlijk?  Voor de kinderen is het 
een dagje vrij.  Voor het team is het 
een dag vergaderen en nascholen.  
Leerkrachten professionaliseren 
zichzelf op heel wat manieren 
(publicaties lezen, nieuwe materialen 
zoeken, individueel nascholen, 
vergaderen…) om mee te blijven met 
de modernste technieken en 
methodes.  Een aantal keer per jaar, 
op de pedagogische studiedagen, 
gebeurt dit met het voltallige team.  
Meestal worden we op dat moment 
bijgeschoold door een expert over 
een bepaald onderwerp of delen we 
expertise met elkaar of met andere 
scholen.  Dat kan bijvoorbeeld zijn 
‘omgaan met moeilijk gedrag’, het 
uitleggen van bepaalde software, op 
zoek gaan naar nieuwe methodes….

https://forms.gle/o1tWrxV61HXnRfmF8


De No-blame methode

Zoals we reeds in eerdere nieuwsbrieven communiceerden, hanteren we op school de ‘no blame methode’ als er 
een pestproblematiek is.  We merken in de afgelegde enquête dat sommige zaken daar nog niet helemaal helder 
over zijn.  Daarom verduidelijken we hier even enkele zaken die belangrijk zijn:

-de no blame methode bestaat uit enkele stappen en legt de nadruk (zoals het woord het zegt) niet op wie wat 
gedaan heeft, maar legt de verantwoordelijkheid bij de individuele kinderen (wat ga jij doen zodat X zich beter 
kan voelen op school).  Dit wordt dan van zeer nabij opgevolgd (worden de beloftes nagekomen?). Er wordt 
altijd eerst toestemming gevraagd aan het gepeste kind.   Bij het gesprek met de groep wordt niet alleen de 
pester(s) uitgenodigd (het gepeste kind niet), maar ook enkele vrienden of neutrale kinderen.  Het is dus niet 
omdat jouw kind mee aanwezig is op zo’n gesprek, dat het ook per se betrokken partij is.  De kracht van deze 
techniek schuilt net in het feit dat kinderen die het wel juist doen de pester(s) meetrekken in positief gedrag.
-No blame werkt enkel bij echte pestproblematieken.  Vaak verwarren kinderen ruzies of plaaggedrag met 
pestgedrag en voelen we dat ouders stappen willen zien gezet worden die op dat moment eigenlijk niet van 
toepassing zijn.  Er wordt in dat geval beter gewerkt met herstelgesprekken, duidelijke afspraken tussen de 
kinderen of met een gedragskaart.
-Er wordt ten onrechte soms gesteld dat ‘no blame’ een te softe aanpak zou zijn.  Uitvoerig onderzoek heeft 
aangetoond dat deze werkwijze het pestgedrag het vaakst doet stoppen en dat meer repressieve handelingen op 
die leeftijd net zorgen voor nog meer pestgedrag (wraak omwille van klikgedrag).  De no blame laat hierin 
trouwens geen ruimte: het pestgedrag MOET stoppen.    
-Ouders vragen zich soms af waarom ze niet op de hoogte werden gebracht dat er een gesprek plaatsvond met 
hun kind binnen dit kader.  Dit is een moeilijke afweging die we als school telkens maken.  We willen altijd de 
kinderen eerst de kans geven om zelf de situatie opnieuw in orde te maken. Ze vertrouwen ons in die gesprekken 
heel persoonlijke dingen toe en zijn vaak erg mooi geëngageerd om het probleem op te lossen.  We willen deze 
sfeer van open communicatie en vertrouwen zo maximaal mogelijk in stand houden, wat soms in het gedrang 
komt als we die info te vaak of te vlug doorspelen.  Vanzelfsprekend gebeurt die communicatie naar ouders 
ALTIJD op het moment dat we geen evolutie zien of dat we ons blijvend ergens zorgen over maken.  Als we 
merken dat het probleem positief evolueert, proberen we die sfeer net vast te houden door heel discreet te zijn.
-Pesten blijft een ‘samen’ verhaal dat je niet oplost door op een knop te duwen.   Omdat pesten vaak heel subtiel 
gebeurt is het belangrijk dat het steeds wordt gesignaleerd.  Het is elkaar vertrouwen, samen op zoek gaan naar 
oplossingen maar ook de kinderen duidelijk begeleiden en opvolgen (vb: online boodschappen versturen naar 
elkaar in de thuiscontext).  We gaan voor een pestvrije school en daar hebben we iedereen voor nodig!
-voor meer info over de methode ‘no blame’: via google vind je heel wat goede sites!

Nieuws uit de warme refter

In de enquête kwamen ook enkele bedenkingen ivm de 
warme maaltijden naar boven.  Bij deze een antwoord 
op enkele zaken:
-Verschillende ouders geven aan dat er nogal weinig 
variatie zit in de maaltijden en dat er nogal veel saus bij 
het vlees is: dit wordt doorgegeven aan het 
cateringbedrijf tijdens de jaarlijkse evaluatie.
-Iemand meldde dat het eten soms te koud is.  Het is zo 
dat we verplicht de temperatuur moeten meten op het 
moment van uitscheppen.  Deze moet minstens 65   
graden aangeven, wat altijd zo is. Het eten wordt pas 
uitgeschept op het ogenblik dat het kind effectief 
aanschuift.  De soep wordt wel op voorhand 
uitgeschonken, we gaan er nu voor zorgen dat dit zo 
kort mogelijk gebeurt bij het effectief opdrinken. 
-Sommige ouders vroegen naar de mogelijkheid om 
vegetarische maaltijden aan te bieden.  We hebben dit 
een drietal jaar geleden al eens gedaan maar daar 
kwam heel weinig respons op.  Ouders die graag 
gebruik willen maken van vegetarische maaltijden 
mogen dit doorgeven via mail, de vraag kan bij 
voldoende interesse steeds opnieuw gesteld worden 
aan de cateraar.
-Kinderen moeten steeds proeven van hun groenten en 
andere zaken op hun bord.  Ze worden niet verplicht 
alles op te eten.  Als ze nog bijvragen is het wél de 
bedoeling dat ze de extra portie opeten.  
Vanzelfsprekend stimuleren we om genoeg te proeven 
zodat de kinderen voldoende gegeten hebben.


