het ABC van De Ark.
Doel is om een korte woordenboekje te geven bij Ark- of Freinetjargon ;-)
A
Ark - onze Freinetschool, maar ook een boot waar iedereen veilig samen kan groeien.
Axenroos - is een model om de samenwerking, interactie tussen kinderen (mensen) te
verduidelijken aan de hand van typische dieren met elk verschillende eigenschappen.
Ateliers - Klasoverschrijdende workshops waarin leerlingen nieuwe vaardigheden en
technieken leren. De workshops bestaan uit: klusjesatelier, schoolkrant, leerlingenraad
en forum.
Activiteit - vanuit het Feestcomité hebben we volgende activiteiten : Kaas- en
Wijnavond, Disco Frisco, Sint, Kerstboomverkoop & Kerstmarkt, Sneukeltocht,
Jufverwendag, Schoolfeest, Café Olé.
B
Bezorgdheden - Blijf niet zitten met bezorgdheden. De leerkrachten, directie of
ouderraad luisteren graag en zijn altijd bereid -daar waar mogelijk- mee naar
oplossingen te zoeken die aansluiten bij de visie van de school.
Bib - Maandelijks zijn er bib-uitstappen - zie jaarkalender voor de data.
Begeleiding uitstap - Ouders begeleiden de kinderen als ondersteuning voor de
leerkracht. Wat er juist van jou verwacht wordt kan je best vragen aan de leerkracht.
Brochure De Ark - Brochure van de ouderraad - zie hiervoor ouderparticipatie op
‘Google Documenten’ - voor onthaal nieuwe ouders
Barbecue - Op het einde van het schooljaar houden we een gezinsbarbecue. Iedereen
brengt eigen vlees, groenten en drank mee. Barbecue is aanwezig. Elkeen ruimt zelf op.
Doel: gezellig samen het schooljaar afsluiten.
C
Cafe Olé - Een naschools gezellig samen zijn. Ouders kunnen met een lekker hapje en
drankje nog even bijpraten en elkaar beter leren kennen… Deze hapjes worden gemaakt
door de ouders van een op voorhand afgesproken klas. Je hoort het dus wel wanneer jij
mag mee helpen (al is het door het gezellig mee op te eten ;-). Dit na een Forum.
Consumptiekaart Café-Olé - Gezinskaart ter waarde van 10€ te gebruiken voor
verbruik bij Café Olé. Dit geld wordt afzonderlijk gehouden omdat deze voornamelijk voor
de diertjes worden gebruikt.
Consumptiekaart Feestcomité - Gezinskaart ter waarde van 10€ te gebruiken voor
verbruik bij alle andere activiteiten van het Feestcomité - over de schooljaren heen.
Chauffeur - Voor uitstappen zijn er vaak chauffeurs nodig. Zitjes worden achtergelaten
door de ouders van de te vervoeren kinderen. Op school zijn een aantal zitjes
beschikbaar. Deze taak kan leefgroep-overschrijdend zijn.
D
Disco Frisco - Fuif georganiseerd door het Feestcomité met ontmoetingsmoment als
hoofddoel, maar tevens om de kas van de Ouderraad te spijzen. De fuif loopt meestal
mee met het jaarthema. Vorig jaar Sport, dit jaar Indianen. Ouders, team en kinderen

mogen verkleed naar de fuif komen. De fuif start meestal rond 16h en is op een
vrijdagavond (data terug te vinden op de jaarkalender). Zoals op elke fuif is er een Dj
aanwezig die met toffe muziek, belichting en rook alle beentjes doet bewegen.
Diertjes - Op onze school hebben we (leg)kippen en konijnen. De diertjes worden door
de leefgroepen verzorgt. Het is dan ook belangrijk te controleren wanneer het de de
week is van uw kind. U mag dan groenteafval of oud brood meegeven. De basisvoeding
voor de diertjes wordt met de opbrengst van Café Olé aangekocht. Alsook de eventuele
dokterskosten, of andere kosten aan het dierenhok. In de vakantieperioden verzorgt
Gina met ondersteuning van vrijwillige ouders de diertjes.
Ben jij daar bezig?
Eindtermen - moeten net zoals op elke andere school (of het nu Freinet, ervarings- of
een traditionele school is) behaald worden.
Expert - in elke groep van de ouderraad (werkgroepen én ouderraad) is steeds een
leerkracht aanwezig. Deze persoon verzorgt de communicatie tussen de werkgroep en
de school. Ook iedere ouder is een ‘expert’ met een bepaalde expertise waarop door de
klas of de school een beroep gedaan kan worden
Evaluatie = rapport - Evaluaties vormen een instrument om ouders te informeren over
hun kind op school. De kleutertjes krijgen drie keer per schooljaar een evaluatie. Aan de
hand van smiley’s en woordelijke uitleg geeft de klasleerkracht toelichting bij het
functioneren van de kleuter op school. (cognitief en sociaal-emotioneel). In de lagere
klassen onderscheiden we evaluaties die vooral welbevinden en sociale vaardigheden
van het kind beschrijven (eerste evaluatie van het schooljaar) en evaluaties die
daarnaast ook de cognitieve ontwikkeling beschrijven. Onze evaluaties zijn woordelijk
d.w.z. dat we geen “punten” geven, maar via een geschreven tekst toelichting geven.
Een evaluatie wordt steeds gevolgd door een oudercontact waarop verder toelichting kan
worden gegeven en bedenkingen en bezorgdheden kunnen worden besproken. Ouders
kunnen ook zelf items aanbrengen m.b.t. hun kind.
F
Forum - Op het Forum worden de lopende projecten van de leefgroepen voorgesteld
aan de ouders. Elke leefgroep toont waarmee ze bezig zijn geweest in de vorm van
toneeltje, voorstelling, nota, liedje, dansje, etc. Hier worden soms ook korte
aankondigingen gedaan die meestal nadien nog eens per brief worden bevestigd. Het
forum start meestal om 15h en duurt meestel een half uurtje. Meteen erna start dan Café
Olé.
Freinet; de man - Célestin Freinet was een Franse onderwijzer die, met collega's, een
eigen pedagogie heeft ontwikkeld op basis van zijn ervaringen in de dagelijkse praktijk
met kinderen op gewone scholen. Met de leden van de Feinetbeweging bleef hij zoeken
naar materiële en technische aanpassingen die ervoor zorgen dat de freinetpedagogiek
voortdurend een moderne school oplevert.
Freinet; de techniek - Pedagogische organisatievormen of didactische hulpmiddelen.
Een overzicht geven van die technieken is niet zo eenvoudig. Vaak worden andere
termen gebruikt die toch naar dezelfde techniek verwijzen. Bovendien vormen de
technieken geen voorgeschreven keurslijf voor freinetleerkrachten en dus komen ze voor
in vele varianten. De belangrijkste freinettechnieken op een rijtje: Praatrondes (kring),
planning, vrije teksten, druktechnieken, klaskrant, correspondentie, levend rekenen,
presentatie en projectwerk, vrije expressie, klas-en schoolraad.

Feestcomité - Werkgroep die instaat voor de organisatie van de activiteiten &
ontmoetingsgelegenheden die tevens de Ouderraad-kas kunnen spijzen (Kaas en
wijnavond, Disco Frisco, Kerstbomenverkoop, Sneukeltocht, Schoolfeest,
Jufverwendag,…)
G
Graadsklassen - De klassen worden per graad ingedeeld: 1e graad (1e + 2e leerjaar),
2e graad (3e en 4e leerjaar) en 3e graad (5e en 6e leerjaar): op die manieren zijn de
kinderen, wisselend, de jongste en de oudste in de klasgroep.
GIKO - Geïmplementeerde KlasOuder: dit is een ouder per klasgroep die de leerkracht
ondersteunt om de werking van de klas zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Gina - Gina is onze poetsvrouw alsook mama op onze school. Dank zij haar inzet blijft
onze school er netjes uitzien.
H
Huiswerk - Huiswerk ligt in het verlengde van de klaswerking en is een op maat
gemaakt pakket voor elk kind. De bedoeling is dat het kind dit zelfstandig plant en
opvolgt. De hulp van ouders is niet nodig. Het doel is niet het eindresultaat (en staat dus
nooit op “punten”) maar het herhalen, verder inoefenen en/of automatiseren. Ouders
mogen zeker wel helpen door samen te lezen, iets op te vragen, opzoeken van
nieuwtjes, helpen met de individuele en klasprojecten.
Huiswerkbegeleiding - Er is geen begeleiding voorzien (en dus gratis). Kinderen
kunnen zelfstandig hun huiswerk maken in de stille ruimte.
I
Invarianten - Freinet zelf legde zijn pedagogische ideeën vast in wat hij ‘invarianten’
noemde. 31 pedagogische kenmerken vertolken Freinets inzichten over de aard van het
kind, over de reacties van het kind en over de opvoedende technieken.
J
Jufverwendag - Activiteit van het feestcomité om de juffen te bedanken voor de goede
zorgen ipv individuele kadootjes opteren we voor een klassikaal verwenmoment en kado.
K
Kaas en wijnavond - De kaas- en wijnavond is een van de eerste activiteiten die tijdens
een schooljaar wordt gepland en heeft als doel de ouders bijeen te brengen (zonder de
kinderen) waardoor ze de gelegenheid krijgen elkaar te leren kennen, of bij te praten na
de vakantieperiode. Er wordt een volwaardige maaltijd aangeboden met de nodige
drank. Inschrijving is vereist.
Kerstboomverkoop & -markt - Jaarlijks organiseren we een kerstboomverkoop voor de
ouders alsook voor de omliggenden en vrienden en kennissen. De opbrengst van de
kerstboomverkoop gaat mits aftrek van de aankoopprijs van de bomen integraal naar de
kas van de ouderraad. De praktische organisatie wordt vanuit het feestcomité gestuurd,
kerstbomen worden meestal via kennissen van Katinka aangekocht. De bomen worden
op voorhand besteld, afgehaald en worden dan op de school verkocht. Met wat glühwein
of warme chocomelk kan u eventjes een babbeltje slaan op school.
Kring(-gesprek) - De klasdag start met een kring waarbij de kinderen vertellen over wat
hen bezighoudt; hieruit kunnen projecten en onderzoeken ontstaan. Kringgesprekken
kunnen leiden tot aanbrengen van leerinhouden m.b.t. alle leergebieden (rekenen, taal,
WO, MV,...). Werk van de kinderen wordt ook gepresenteerd via de kring.

Klaskrant s’Cool’-Story - Hanane streeft ernaar maandelijks een klaskrant te maken.
Hieraan wordt vrijdagmiddag gewerkt. Wie wil meehelpen contacteert de juf
L
Leesouders - Ouders die kinderen van LG3 (vooral eerste leerjaar) begeleiden met het
lezen.
M
Middagmaal - Brooddoos gevuld met gezonde voeding. Eveneens warme (helal) soep
te verkrijgen mits betaling. Restafval van yoghurtpotjes of -drankjes keren weer naar
huis.
N
Naschoolse opvang - Tussen 16h en 18h houdt Annick toezicht. De meeste kindjes zijn
rond 17h15 weg. Via een scan systeem worden de uren geregistreerd.
O
Ouderraad - Een vereniging van ouders die samen met het leerkrachtenteam en directie
mee werkt en participeert. Je bent meer dan welkom, maar je hoeft je niet verplicht te
voelen om elke keer aanwezig te zijn. Is er iets dat jij belangrijk vindt voor de school, de
juffen of de kinderen en wil je dit delen met de andere ouders, spreek gerust de
voorzitter aan om dit op de agenda te zetten van de ouderraad.
P
Participatie - is een van de peilers van het Freinetonderwijs. Participatie is gewoon een
ander woord voor deelnemen. Omdat ouders net zoals de school het beste voor heeft
voor alle kinderen willen we hier samen rond werken. Ervaringsgericht onderwijs kan
moeilijk zonder het aanreiken van ervaringen. En alle verschillende ouders hebben een
enorm aanbod aan ervaringen, deze kunnen en mogen gedeeld worden in de klas, in
samenspraak met de leerkracht. Dit kan op vele verschillende manieren. We nodigen
alle ouders uit om zoveel mogelijk deel te nemen aan alle activiteiten. Hier geldt het
motto, niets moet, maar véél kan.
Penningmeester - beheert de gelden van de Ouderraad samen met het secretariaat van
de school.
Pedagogische werkgroep (PW) - zie werkgroep Pedagogie
Pers - De scholen kunnen hun mededelingen doorspelen aan deze werkgroep PERS en
zij publiceren dit dan op de website van de schoolgroep. Hiernaast heeft de Ark
contacten met de Gazet Van Antwerpen. Zij mogen dus gecontacteerd worden om leuke
activiteiten van de leefgroepen in de kijker te zetten. LG5 is ook geabonneerd op de GVA
en ontvangt dus ook de krant. GVA heeft een aparte kolom 'lokaal nieuws', wat het voor
de leerlingen interessant maakt om de krant eens eventjes vast te nemen. De krant kan
ook door de andere leefgroepen gebruikt worden.
Q
Quality - Ook bij Freinetonderwijs streven we naar kwaliteit.
R
Rapport - we gebruiken de benaming “evaluatie” (zie evaluatie).
S
Schooluren - 8h30 - 12h00 + 13h30 - 15h30 (ma-di-do-vrij) - woe van 8h30 tot 12h10
Sneukeltocht - Tegen het einde van de winter organiseert het feestcomité de
sneukeltocht. Dit is een activiteit waarbij een avondwandeling in het natuur wordt
georganiseerd met enkele sneukelmomenten. Op iedere stand wordt er vaak ook een

kleine activiteit gepland. We eindigen in een zaal waar we getrakteerd worden op een
dessertbuffet - klaargemaakt en gesponserd door de ouders. Voor de sneukeltocht is er
inschrijving op voorhand vereist. 'Sneukels' alsook 1ste dessert zitten in de prijs, de
volgende porties alsook de verdere drank kunnen met een consumptiekaart betaald
worden.
SPOC - Single point of contact, de contactpersoon dus voor een bepaalde (werk)groep.
Snoep - We zijn een SNOEPVRIJE school.
Stiptheid - Iedereen is tijdig op school! Het is fijn en praktisch om samen de dag te
starten en afspraken te maken (kring).
Schoolfeest - Het schoolfeest draait helemaal rond het jaarthema.
Sponsoring - Onze school heeft ook behoefte aan sponsoring. Dit kan gaan van
financieel gift (waarvoor je fiscaal attest vanaf 50€ kan krijgen), sponsoring in natura
(leveren van producten of materiaal) of door uw bedrijf toegankelijk te maken voor
bezoek door de leefgroepen.
Stille werkruimte - ruimte waar het STIL moet zijn en waar de kinderen zelfstandig hun
huiswerk kunnen maken (van 16h00 tot 16h30). Gezien er geen begeleiding is, dient er
niks voor betaald te worden. Leerkracht van wacht ziet toe dat er gewerkt wordt en de
ruimte STIL is.
T
Tanden poetsen - Vanaf leefgroep 2 worden de tanden gepoetst na het middagmaal.
Boven de lavabo's zijn hiervoor schappen voorzien waarin een beker met tandenborstel
en tandpasta kunnen geplaatst worden. Elk bekertje heeft een eigen logo. Voor de
grotere kinderen dient een zakje voorzien te worden met beker, tandenborstel en
tandpasta. Zij bergen dit op in hun kleerkastje. LG4 doet om de 2 jaar mee aan het
project tandenpoetsenproject 'Ben de Bever'.
Tussendoortje - De school zorgt voor voldoende variatie tussen fruit, koeken en
yoghurt. Gina coordineert wat wanneer. Maandelijks worden de tussendoortjes
gefactureerd.
U
UNIEK - Al onze kinderen zijn uniek, een individuele benadering i.p.v. een
groepsaanpak!
V
Verjaardagen - I.p.v. het welbekende ‘zakje per kind’ kiezen we op De Ark voor een
klasgebeuren. We nemen iets mee waarvan we samen van kunnen smullen. Een taart,
een cake, pudding,... Er zijn ook al ouders tijdens de middagpauze frietjes komen
bakken of croque monsieurs komen maken... Ook het geschenkje is iets voor de klas.
Vraag maar aan de leerkracht van je zoon of dochter.
Voorschoolse opvang - vanaf 7h30 tot 8h00 onder toezicht van Brenda. Via
scansysteem worden de uren geregistreerd.
W
Werkgroep feestcomité - Bart, Leen, Kirsten, David, An, Katinka, Sonya
Werkgroep ICT - Koen, Jeroen, Olivier,...

Werkgroep MOS - Stefanie
Werkgroep Pedagogie - Stefanie - Natalie VH - Veerle
X
Xylofoon - Muzikale beleving is belangrijk.
Y
Z
Zorg op school - Alle kinderen maximaal (leer)kansen geven en hun welbevinden
bewaken is een taak van iedereen: de leerkracht staat in voor de zorg over zijn/haar
groep, zijn/haar kinderen, hierin gesteund en ondersteund door Hylke en Trui.
Zorgcoördinator - Hylke: fungeert als de spil in zorginitiatieven op school en volgt op.
Aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en kinderen.
Zwemmen - We gaan zwemmen met zowel de kleuters als met het lager. Dit gebeurt
tweewekelijks. De kleuters gaan zwemmen op donderdagmorgen van 8u45 tot 9u30. Ze
gaan met de bus naar het zwembad en ze worden begeleid door Cleo en Katinka en een
aantal vaste zwem(groot)ouders.
Het lager gaat zwemmen op dinsdag van 10u30 tot 11u. De groepen van Nele en Jeroen
gaan te voet naar het zwembad. De groep van Hanane gaat met de auto en wordt
begeleid door extra zwemouders.

