Dit is jouw boekje over onze school
In deze kader mag je een foto van jezelf plaatsen of
een tekening maken.
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Welkom in school ‘De Berk’!
In dit boekje staan allemaal dingen
die je moet weten over onze school.
Je kan het helemaal zelf lezen of
samen met iemand zoals je mama of papa.

Je kan ook eens een kijkje nemen op onze website:
www.deberk.be
Op de website vind je nog meer informatie over onze
school en kan je ook foto’s bekijken.
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DE DIRECTEUR

De directeur van onze school is meneer Luc Piccard.

De meesters, juffen en leerlingen noemen hem
‘meneer de directeur’.
De directeur is de grote baas van onze school.
Ouders en leerlingen kunnen altijd bij hem terecht.
Ze kunnen bij hem aankloppen of bellen om een
afspraak te maken.
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HET SECRETARIAAT

Op het secretariaat werken 3 dames:
Veerle Pillards, Sigrid Vastmans en Karine Luyten.

Zij helpen de directeur en zorgen ervoor dat al het
papierwerk voor de school in orde is.
Als je naar de school belt, krijg je één van hen aan de
lijn. Zij helpen je dan verder.
Het telefoonnummer van onze school is 011/22.98.93.
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DE KLASLEERKRACHT

Bij de juf of meester van jouw klas kan je steeds
terecht. Ze leren je rekenen, taal, W.O. en
godsdienst en ze zijn er voor al je vragen.
Mama en papa kunnen ook altijd bij jouw juf of
meester terecht. Zij worden ook uitgenodigd voor een
oudercontact om samen te bekijken hoe het met jou
gaat op school.
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DE BLIO’S

Soms ga je naar een BLIO. De afkorting BLIO staat
voor ‘bijzondere leermeester individueel onderwijs’.
De BLIO’s van onze school zijn juf Grete, juf Katja
en meester Ronnie.
Waarom ga je naar een BLIO?
• Voor extra hulp bij rekenen of spelling.
• Als je bij ons op school start ga je bij één van
hen een paar lees-, reken en speloefeningen doen
om te kijken wat je al kan en te beslissen in welke
klas jij het best past.
Waar?
In hun lokaal
Met wie?
Alleen of in een kleine groep
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DE LOGOPEDISTEN

Soms ga je naar een logopedist.

Waarom?

• Voor spraakles
• Als lezen wat moeilijk gaat.
• Als je problemen hebt om iets te vertellen of
klanken niet goed kan uitspreken.

Waar?

In een logolokaal

Met wie?

Alleen of in een klein groepje

7

DE KINESISTEN

Soms ga je naar een kinesist.

Waarom?

• Voor bewegingsoefeningen
• Voor ontspanningsoefeningen
• Als je extra hulp kan gebruiken bij het schrijven.

Waar?

In een kinelokaal

Met wie?

Alleen of in een klein groepje
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DE PSYCHOLOGEN

De psychologen van de school zijn juf Daisy Jans en juf
Lieze Vandebroek.

Juf Lieze

Juf Daisy

Waarom ga je naar een psycholoog?

Juf Daisy en juf Lieze proberen leerlingen die het ergens
moeilijk mee hebben zo goed mogelijk te helpen. Bij hen kan
je terecht met een probleem, waar je meer of andere hulp
voor nodig hebt dan je in de klas kan krijgen.
Soms vragen leerlingen zelf hulp, soms vragen ouders hulp en
soms de meesters of juffen.
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DE ORTHOPEDAGOGEN

De orthopedagogen zijn juf Annelies Bernaerts en juf
Sylvie Nijs.

Zij werken samen met de directeur. Juf Annelies en
juf Sylvie volgen samen alle leerlingen op die bij ons
op school zitten. Zij hebben regelmatig gesprekken
met de meesters en juffen om samen te kijken hoe
het met de leerlingen gaat en hoe we hen het best
kunnen helpen.
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DE REKENGROEPEN

Sommige kinderen gaan uit de klas voor rekenen.
Ze volgen de rekenles in een hogere of lagere
groep.
Waar?

In een andere klas

11

DE MUZISCHE LESSEN
In onze school zijn er juffen en meesters die beeld,
drama en muziek geven.

Beeld (knutselen)

Tijdens deze les leer je knutselen met
heel veel knutselmateriaal. Je mag er
schilderen, kleien, knippen, plakken,
kleuren, en nog zoveel meer.
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Drama

In de dramales leer je toneel spelen,
gedichtjes voordragen, dansen,
filmpjes maken en nog zoveel meer.

Muziek

In de muziekles leer je over muziek.
Je mag er ook muziek maken met veel
verschillende instrumenten en je leert
er zingen.

DE TURNLES

Twee keer in de week krijg je turnles van een turnjuf of
turnmeester. Om te turnen moet je je turnkleren en
turnpantoffels dragen. Deze stop je in een turnzak of
rugzakje. Je turnzak blijft in de school.
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De turnkleren (short + T-shirt) kan je in de school kopen.

Waar ga je turnen?

In één van onze turnzalen of op de speelplaats.

ICT-LES of COMPUTERLES
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Sommige klassen krijgen ICT-les van een ICTmeester. Tijdens deze les leer je zelf te werken met
een computer. Je kan er ook beter leren typen.

Waar?

In het computerlokaal

DE TECHNIEKKLAS

Sommige klassen gaan één keer per week naar de
techniekklas. In de techniekklas mag je echt aan het
werk gaan. Je leert er zagen, timmeren, fietsen
herstellen en nog zoveel meer.
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Waar?

In de techniekklas

DE
VERSCHILLENDE TYPES
Onze school bestaat uit 3 afdelingen of types.
Type 2

In type 2 zitten leerlingen met een matige tot
ernstige mentale beperking. In type 2 hebben we ook
kleuterklassen.
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Type basisaanbod en Type 9

Leerlingen van type basisaanbod en type 9 zitten
samen in de klas. Type basisaanbod zijn leerlingen
met leerproblemen. Type 9 zijn leerlingen met een
autisme spectrum stoornis (ASS). In type 9 hebben
we ook kleuterklassen.
Voor elke leerling wordt er gekeken wat hij of zij
nodig heeft. Zo zorgen we ervoor dat de klas en onze
school een leuke plek voor hem of haar kan zijn.

DE ONDERDIRECTEUR en
COÖRDINATOR
De onderdirecteur van onze school is meester Luc
Cosemans. Hij is ook de coördinator van onze afdeling
type 2. Meester Marc Forier is de coördinator van
onze afdeling type BA en type 9.
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Meester Luc

Meester Marc

Zij werken samen met de directeur. Zij zetten zich in
voor een goede werking van onze school. Als je
vragen hebt over onze school kan je ook bij hen
terecht. Zij proberen je op weg te helpen.

DE SCHOOLTIJDEN
Hieronder zie je op welke dagen je naar school moet
komen en voor hoelang.

Op

kom je van

en

en

tot

en

naar school.
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8u50

15u15

Op

kom je van

tot
8u50

naar school.
12u20

DE SPEELTIJD
Op

en

en

en

heb je 2 keer speeltijd. De groene kleur op de klokjes toont
jou hoelang de speeltijden duren.
1. voormiddag van 10u30-10u50
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2. ’s middags van 12u50-13u35

Op

is er maar 1 speeltijd

van 10u30- 10u40

Wat breng je mee?

Je mag een stuk fruit of een koek meebrengen om op
te eten tijdens de speeltijd. Snoep of chips zijn
verboden. Elke dinsdag krijg je een stuk fruit op
school.
Hoe vind ik de juf of meester op de speelplaats?
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De juf of meester draagt een fluovest.
Als je een probleem hebt tijdens de
speeltijd of je hebt hulp nodig ga je
naar deze juf of meester.
Wat kan ik doen tijdens de speeltijd?

Elke klas heeft een speelkoffer. Daar mag je iets uit
kiezen om mee te spelen.

Het speelgoed mag niet mee naar het bos.

DE RUSTIGE SPEELPLAATS
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Er is een aparte speelplaats voor kinderen die het
moeilijk vinden op de grote speelplaats of in het bos.
Om naar deze speelplaats te gaan heb je een groen
pasje nodig. Jijzelf en jouw juf of meester kunnen
zo’n groen pasje voor jou vragen. De meesters en
juffen bekijken wie zo’n pasje nodig heeft.

HET MIDDAGETEN
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12u30

’s Middags eten we in de klas samen met de juf of
meester. Iedereen eet aan zijn eigen bank.

Je moet een handdoekje meebrengen om op je bank
te leggen. Zo blijft je bank proper. Je brengt je
boterhammen mee in een boterhammendoos. Je mag
je eigen drinken meebrengen. Je kan ook drank
bestellen op school. Een drankkaart kost 5 euro.
Hiervoor krijg je 6 drankjes.

HET ANKER
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Waarom?
• Wanneer je het heel moeilijk hebt in de klas of op de
speelplaats en je moeilijk tot rust kan komen
• Wanneer je iets doet wat niet mag (uitschelden, met
dingen gooien, weglopen, …)

Een juf of meester van de time-out komt jou dan even halen.
Deze juf of meester helpt jou dan tot rust te komen.
Hoe?
• Door jou even mee te nemen naar het anker. Dit is een
klas waar we kinderen helpen tot rust te komen.
• Door samen met jou een taak af te maken die in de klas
niet lukte.
• Door een gesprek met jou te hebben en naar jou te
luisteren. Je mag vertellen wat er gebeurd is.

Als je terug rustig bent, brengt deze juf of meester je
terug naar jouw klas.

DE TIME-OUT
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Waarom?
• Wanneer je het heel moeilijk hebt in de klas of op de
speelplaats en je moeilijk tot rust kan komen.
• Wanneer je iets doet wat helemaal niet mag (slaan,
stampen, uitschelden, met dingen gooien, …)

Een juf of meester van de time-out komt jou dan even halen.
Deze juf of meester helpt jou dan tot rust te komen.
Hoe?
• Door jou even mee te nemen naar zijn of haar lokaal.
• Door een gesprek met jou te hebben en naar jou te
luisteren. Je mag vertellen wat er gebeurd is.
• Door jou even naar de rustige ruimte te laten gaan waar
je weer helemaal tot rust kan komen.

Als je terug rustig bent, brengt deze juf of meester je
terug naar jouw klas.

DE BUS
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De meeste kinderen komen met de schoolbus naar
onze school.
Elke schoolbus heeft een eigen begeleider. De
begeleider zorgt ervoor dat je ’s morgens veilig in
school en ’s avonds weer veilig thuis of op de opvang
geraakt.

ZWEMMEN
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Om de twee weken gaan wij zwemmen. We rijden er naartoe
en komen ook weer terug met de bus.
De juffen en meesters helpen jou bij het omkleden als het
nodig is. De turnleerkrachten en kinesisten geven jou
zwemles.
We zwemmen in verschillende groepen: de goede zwemmers
zwemmen in het diep, de anderen krijgen watergewenning of
zwemles in het ondiepe bad.
Meisjes dragen bij het zwemmen een badpak. De jongens
dragen een zwembroek. Een bikini of zwemshort zijn niet
toegelaten.

Waar?

Zwembad ‘Kapermolen’ in Hasselt

SCHAATSEN
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Twee keer per jaar gaan we schaatsen. We rijden er
naartoe en komen ook weer terug met de bus.
Ook hier helpen de turnleerkrachten en kinesisten
jou om te leren schaatsen.
Als je wil kan je op de schaatsbaan een hulprekje
gebruiken.
Je moet bij het schaatsen handschoenen aandoen.

Waar?

Schaatsbaan ‘De Schaverdijn’ in Hasselt

EINDE
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HEEL VEEL PLEZIER BIJ ONS OP SCHOOL!
Ik voel mij hier
echt thuis.

De Berk is een
superfijne school!
Je kan hier heel
snel vrienden
maken!
Drama is de max,
techniek is leuk en
muziek is super!

Hier in de Berk
kan ik het wel!

De juffen en
meesters zijn
tof en cool!

De Berk is een speciale
school. Ik word hier veel
geholpen.
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