Het idee rond de klaswissels houdt ons als team al enkele jaren bezig. Leerlingen,
leerkrachten en ouders werden gehoord… We legden eveneens ons oor te luisteren bij
externen (navorming rond klasdynamiek, contact met therapeuten, CLB, andere scholen,…).
Wij kiezen voor een geleidelijke overgang en zouden vanaf volgend schooljaar het huidige
eerste en tweede leerjaar mengen. Bij de kleuters is dit geen nieuw gegeven.
We geloven echt dat deze klaswissels een meerwaarde kunnen zijn voor de kinderen. We
snappen de bezorgdheden van ouders volkomen maar zijn er van overtuigd dat kinderen
hier heel snel aan zullen wennen.
Het is zeker de bedoeling dat we trachten rekening te houden met de vriendjes binnen de
klas. De helft van de klasgroep blijft bovendien behouden en tijdens de ‘speel’ momenten
(pauzes) zien alle kinderen elkaar terug op de speelplaats.
Onze visie achter het idee:
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Sociale vaardigheden worden elk jaar opnieuw aangesproken.
Kinderen leren omgaan met veranderingen.
Kinderen verruimen hun kennissenkring. Kinderen krijgen elk jaar nieuwe kansen.
De kinderen vormen één groep per leerjaar. We geloven dat we zo een hechtere
groep per leerjaar maken, wat klas overschrijdende activiteiten bevordert.
Moeilijke combinaties kunnen jaarlijks herbekeken worden.
We proberen op deze manier stempels als ‘dat is een zware klas’ weg te werken.
We kunnen streven naar gelijkwaardige klassengroepen.
Kinderen met noden kunnen gespreid worden zodat we als leerkracht de kans
hebben hen zo goed mogelijk te begeleiden.
Bij pestgedrag is een klaswissel een kans om een negatieve spiraal te doorbreken.
Voor een rustig kind in een drukke klas, kan een klaswissel ook eens een verademing
zijn.

Welke criteria hanteren we voor het samenstellen van de klassen?
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Binnen iedere klas wordt gepolst naar vrienden,…
Aantal jongens en meisjes zo gelijk mogelijk verdelen.
Rekening houden met noden van de kinderen, hun attitudes en werkhouding. Welke
leerkrachtenstijl past hier best bij?
Rekening houden met conflicten, ruzies, dominantie binnen de groep.
Bij de jongste kleuters wordt ook rekening gehouden met de instapdatum.

Het is de klassenraad die samen nadenkt en beslist over de samenstelling van de klassen. Zij
zullen bovengenoemde criteria in acht nemen en met de nodige aandacht voor elk kind de
klassen samenstellen.
De nieuwe klasgroepen worden bekend gemaakt met de opendeurdag in augustus.
Opendeurdag Heikruis: maandag 27 augustus van 18 tot 20 uur.
Opendeurdag Pepingen: dinsdag 28 augustus van 18 tot 20 uur.

