EEN NIEUW LEERPLAN IS KOMENDE…
EEN NIEUWE UITDAGING VOOR ONZE SCHOOL!

Beste ouders,

In ons katholiek basisonderwijs is het leren en leven gericht op de harmonische ontwikkeling
van elk kind: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we dus investeren in de ontwikkeling
van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam
en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.
Om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen hebben jullie kinderen een gids nodig.
Die gids is hun juf of meester. Ze worden daartoe geholpen door een nieuw leerplan.
Onze leerkrachten zijn sinds dit schooljaar bezig om zich bij te scholen rond dit nieuwe leerplan.
We kijken er alvast naar uit om er vanaf 1 september mee aan de slag te mogen gaan.

Waarom ZILL?
ZILL is het nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het staat voor: “zin in
leren, zin in leven”. ZILL is één leerplan voor de hele basisschool. Het brengt de ontwikkeling
van kinderen van 2,5 tot 12 jaar treffend in beeld. Daardoor is het voor leerkrachten duidelijker
wat de samenhang in de leerstof is, over de leerjaren heen. Zo worden drempels tussen kleuteren lager onderwijs weggewerkt. De doelen zijn minder leeftijdsgebonden. Het wordt
gemakkelijker om te differentiëren en klasoverstijgend te werken.

Uitgetest en goedgekeurd
Het leerplan is samen met de scholen ontwikkeld. Het is perfect op maat van de praktijk in het
gewoon én het buitengewoon onderwijs. Met dit leerplan kunnen we creatief aan de slag en
kunnen we nog meer inspelen op de noden en interesses van de kinderen.

Zin in ZILL!
ZILL geeft de leerkrachten veel vrijheid om zelf vorm te geven aan hun onderwijs, terwijl ze
toch rekening houden met de kinderen en de context van de school. Het leerplan biedt aan de
scholen heel wat ruimte voor eigen accenten en tegelijk voldoende houvast.
We houden rekening met de leerstof die behandeld moet worden, de context van onze school en
vooral de eigenheid en de vooruitgang van élk kind.

Wie hierover graag meer info wenst, kan een kijkje nemen op de leerplansite van ZILL.
Ook onze kindwijze visie, die hierbij perfect aansluit, kunt u nog eens nalezen op kindwijs.be.

