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Jaarplanning schooljaar 2017 – 2018 
 
We bereiken onze gedragscode (en bijgevolg de leerlijnen media) aan de hand van 
tal van activiteiten doorheen het schooljaar. Deze zitten niet vervat in enkel media-
activiteiten, maar in het ganse dagdagelijkse schoolse gebeuren. Echte losse 
medialessen hebben wij bijna niet. 
 
Een korte oplijsting van activiteiten die alvast gepland zijn: 

• 3e graad – Child Focus – uitleg rond veilig internetgebruik 
• Ganse lagere school – Mulitmedia dag (playstation, ipad, gsm, …) – datum 

nog in te plannen in het voorjaar 
• Oudste kleuters - multimediadag Ipad 
• Info avond ouders kweetet en bingel 1e lj en nieuwe lln 
• Info avond sCool à aanmaken e-mail nieuwe lln + uitleg doel Platform 
• Opstart sCool Edu als veilig oefenplatform 
• Mediasheriffs controleren het mediagebeuren op school 
• Agenda beheren 3e graad via sCool 
• Computertekenen 6e lj (via pwp, word of extern programma) 
• Wandeling bos L2 met iPad (10/10/2017) 
• Uitstappen Mu-Zee stop trick filmen 
• Na kerst: vacature voor de workshop “filmen en monteren”. Kinderen kunnen 

vanaf L3 een werkstuk maken om te motiveren waarom ze deze workshop 
willen volgen + jury kiest 5 leerlingen uit aan de hand van hun werkstuk + 
tijdens de KVO-dag in februari wordt er gefilmd en nadien leren we monteren 
om zo 5 werkstukken te maken rond KVO op school 

• Kennis opbouwen door vakoverschrijdend extra informatie bij de leerinhouden 
op te zoeken in kranten, internet, weekbladen, … 

• Week van de krant: alle Vlaamse kranten worden gratis op school geleverd en 
er vinden allerlei activiteiten rond kranten (maken, artikels, inhoud, …) plaats 
zoals actualiteit met een heuse krantenmodeshow als slot. 

• Ouderbetrokkenheid: alle ouders kunnen zich inschrijven voor de digitale 
nieuwsbrief door opgeven van hun mailgegevens + blogs van elke klas lager 
kunnen bekeken worden via het platform van sCool + ouders kennen de 
mailgegevens van de directie en het secretariaat voor administratieve vragen 
+ facebookaccount van Hendrikje voor alle updates en nieuwtjes 

 
Gedurende het ganse schooljaar checken de leerkrachten lager welke onderdelen 
van de gedragscode zij bespreken (aanbrengen) aan hun leerlingen. Dit markeren zij 
op de gedragscode. Op het einde van het schooljaar (ongeveer eind mei) bekijken 
we dan alle leerjaren en kijken we of die gelijklopen met het leerplan.  
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