
 

Pedagogische brief Essen, 16 juni 2020 
 
Beste ouder(s) en kinderen 
 
Met deze brief willen we een aantal pedagogische zaken bespreken. 
 
Eerst en vooral willen we zeggen dat het ongelooflijk fijn is om iedereen op onze 
school terug te zien. Er lijkt niet veel veranderd en toch… door deze andere manier van 
werken herontdekken we onszelf. Zo groeien we weer als school. Misschien is de 
grootste ontdekking wel dat we deze job zó ontzettend graag doen! 
 
 Doelen 

Na de plotse sluiting van de school, maakten we een overzicht van de doelen 
die we dit jaar nog wilden trainen en van de doelen die we naar volgend jaar 
verplaatsen.  We dachten dat niemand dit jaar nog naar school zou gaan. Plots 

was daar het mooie bericht dat we tóch nog volledig mochten open gaan. Vol 
goesting openden we onze schoolpoorten. Dit voelt zo goed en wij zien ook iedereen 
weer groeien op onze school. Het contact met jullie, ouders, is zeer fijn. Elkaar nu 
bedanken doet deugd. Wij willen jullie bedanken voor jullie vertrouwen.  
 
 
 Groeiverslag 

We kozen vanaf het begin voor maximale leertijd (=tijd om kinderen maximaal 
de geselecteerde doelen te laten oefenen). In de klas evalueren we deze doelen 
om daarna onze kinderen nog meer leerkansen te geven. We kiezen hier voor 

kwaliteit. Veel toetsen zou nu echt wel tijdverlies zijn.  Ons beknopte groeiverslag zal 
bij elke leerling bestaan uit enkele sterke punten die we graag in de kijker zetten en 
elke leerling krijgt ook 1 groeipunt. Zo willen we iedereen graag de vakantie in sturen.  
 
 
 Oudercontact 

We organiseren geen oudercontacten voor iedereen. Zelf hebben we wel 
initiatief genomen om met sommige ouders te overleggen. Volgend 

schooljaar zijn er al snel terug oudercontacten. Stel dat je toch heel veel te bespreken 
hebt, dan is er een mogelijkheid om een oudercontact aan te vragen bij de juf of 
meester. Natuurlijk ben je dan welkom voor een goed gesprek. Ondertussen zijn er 
ook steeds kansen tot een klein gesprekje bij het afhalen van je kinderen. 
 
 
 Zomerschool 

In de gemeente Essen zal er geen zomerschool georganiseerd worden.  
  



 

 
 Afscheid van onze zesdeklassers 

Het feit dat ook hier spelregels zijn, zorgde bij ons voor heel veel inspiratie. En 
echt, we gaan iets heel unieks doen. Het zal anders zijn dan andere jaren en 
toch ook weer heel tof en speciaal. We willen nog niets verklappen, maar deze 

fijne zesdeklassers verdienen het om ook een écht afscheid te krijgen. 
 
 
 De ouderraad 

De ouderraad vinden we erg belangrijk. Maandag hadden we nog een 
digitaal overleg. Zij zijn een klankbord voor de school. Daarom doen we via 
deze brief een oproep om mee in dit verhaal te stappen. We zijn immers 

voortdurend op zoek naar mensen die ons ondersteunen, die een klankbord zijn, die 
mee de school willen inspireren. Je mag hiervoor steeds mailen naar 
directeur@lagercollegeessen.be.  
 
 
 
Het was een speciaal jaar, maar we gaan het op een geweldige manier afsluiten. 
Nogmaals, bedankt om mee onze school te maken, om mee met gezond verstand de 
kinderen op te voeden, om mee open te staan voor onze aanpak. 
 
Warme groeten van heel ons lagere school – team  
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