
 

 

 

 

 

 

 

Schoolkrant 2 — schooljaar 2018-2019 



 Interview met ...   
Wat is voor jou de leukste dag van de week? 

De leukste dag vind ik zaterdag. 
Wat vond jij de leukste les toen je op school zat? 

Ik vond sport en wiskunde leuk.  
Wat zijn jouw hobby’s?  

Ik ga graag skiën, hou me graag bezig met zeefdruk en hou  
van taichi. 

Heb je ooit straf gehad? Een kleintje 😉 

Wat vind je leuk aan je job? Dat ik steeds met kinderen kan spelen. 

Wat vind je echt niet lekker? Witte bonen 

Waarvan ben je bang? Dit weet ik niet echt. 

Hanne/Marthe/Klaasje? Hanne 

AA-Gent/Anderlecht/Club Brugge? AA-Gent 

Wie is jouw grote voorbeeld? De kinderen 

Wat is je sterrenbeeld? Ik ben een kreeft. 

Welk is je lievelingsdier? Ik hou van dolfijnen. 

Wat is jouw lievelingsmuziek? Ik hoor graag het liedje ‘Happy’. 

Welke is jouw lievelingsfilm? Mijn lievelingsfilm is de 

paardenfluisteraar.  
Wat is je lievelingskleur? Ik zie graag rozen en paars. 
Dit wil ik ooit nog eens doen? 

Ik zou ooit een ballonvaart willen doen. 
Dit wil ik nooit meer doen? Ik wil niet meer ziek worden. 

Later word ik? Oud en wijs. 

Wat is jouw grootste droom voor de school? Dat alle kinderen hun 

talenten mogen ontwikkelen. 
Stel je hebt 10.000 € en mag dit schenken aan een goed doel, waarvoor 

kies je? Dan geef ik het aan ‘Make a wish’. 

 

Juf Krista 



 

Iker uit 4A 

 

Dikke proficiat!  

 

 

 

Onze school doet mee! 
 

 

 

“WIJ WERDEN EEN RODE NEUZEN SCHOOL EN MAKEN SAMEN MET 

JULLIE HET VERSCHIL VOOR JONGEREN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN"  

Verhalen over angst, stress, (cyber)pesten, eetstoornissen, zelfverwonding… zijn 

vast niet onbekend voor jou. Ze komen helaas voor in elke school. Soms ontstaan 

die mentale problemen op school, soms brengen kinderen ze mee naar de klas. Een 

onderzoek uit mei 2018 bevestigde het:  

 

❖ 1 op 2 leerkrachten (52%) heeft minstens wekelijks te maken met leerlingen 

met psychische problemen  

❖ 56% van de leerlingen wil liever met een vertrouwenspersoon op school praten 

dan met een externe psycholoog  

❖ Voor ouders is het welbevinden van hun kind op school de belangrijkste reden 

om voor een school te kiezen (na de evidente factoren als aangeboden 

opleiding en locatie van de school)  

 

ONZE ACTIEPUNTEN EN PLAN  

1. RODE NEUZEN COACH We kozen juf Margot als ‘Rode Neuzen Coach’, een 

vertrouwenspersoon die luistert en hulp biedt bij mentale problemen.  

2. IEDEREEN DOET MEE Leerlingen beschouwen leerkrachten als hun 

belangrijkste vertrouwenspersonen. Een rol die leerkrachten graag opnemen, al 

hebben ze er niet altijd de tijd of expertise voor. Op onze Rode Neuzen School 

krijgen collega’s de nodige tijd en knowhow via workshops, ondersteunende tools, 

(les)materiaal, aandacht op pedagogische studiedagen…  

 

3. EEN VEILIGE PLEK BINNEN DE SCHOOL  

Een school kan luid, druk en heftig zijn. Maar zo’n levendige situatie is niet ideaal 

wanneer het al stormt in je hoofd. Op onze Rode Neuzen School wordt daar 

rekening mee gehouden: we voorzien een comfortabele en veilige plek binnen onze 

school. ( containerklas ) Herkenbaar, aantrekkelijk, makkelijk, toegankelijk, 

laagdrempelig en onder toezicht. Een plek waar jongeren naartoe kunnen als ze 

nood hebben aan rust, eens willen praten. Een plek waar jongeren geen label 

krijgen en waar een luisterend oor nooit ver weg is. 
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Wat was jouw mooiste moment in 2018? Hieronder kan je 

dit opschrijven of tekenen. 

 


