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Arkades basisschool

Beste lezers
Onze
modules
lopen
alweer te einde! De ogen
zijn nu gericht op Arkades
Zomert!
Achter de schermen wordt
druk gewerkt aan het
nieuwe schooljaar. Er staat
veel op de agenda want
de laatste dromen krijgen
misschien echt vorm: de
opstart
van
een
Arkadesschool. In deze
nieuwsbrief lees je er alvast
meer over!

Arkades bouwt bruggen! Bruggen die nodig zijn… Vanuit die noden ligt er nu een
voorstel op tafel om te starten met een Arkades basisschool vanaf september 2015.
Wat houdt dit concreet in voor het schooljaar 2015 – 2016?
 groep 1
 groep 2
 groep 3

graadsklas 1ste en 2de lj.
graadsklas 3de en 4de lj.
graadsklas 5de en 6de lj.

10 tot 15 kinderen
10 tot 15 kinderen
10 tot 15 kinderen

Aangezien we niet op subsidies kunnen rekenen, moet het eerste schooljaar
gefinancierd worden door ouders. Toch is het plaatje ons inzien betaalbaar omdat
Arkades al draait en bepaalde kosten niet in rekening moet brengen.

Veel leesplezier!

In het eerste schooljaar wordt alles in het werk gesteld om een erkenning aan te
vragen, zodat er vanaf het 2de schooljaar een subsidie mogelijk wordt.

Elke Coorens
hoofdcoördinator
Arkades vzw

Vanaf schooljaar 2016 – 2017?
 uitbreiding kleuters
 uitbreiding groep 4 (1ste graad SO)

Kalender

Wat is onze doelgroep?
Alle kinderen zijn welkom. Kinderen met een iq vanaf 120 zullen met dit soort onderwijs
zeker aan hun trekken komen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met
leerstoornissen. Een inschrijving wordt pas definitief na een aannamegesprek met de
ouders en het betrokken kind. We willen wel bewaken dat we een gezond evenwicht
behouden inzake zorgleerlingen.

18/6 om 20u
infoavond
Arkadesschool
24/6 – 15 tot 16u
programmeerevent
Braderij Herentals
vanaf 1/7
vakantieworkshops
zaterdag 29/8

Getuigschrift?
Er zijn eindtermen om te volgen en dat zal ook het uitgangspunt zijn. Op het einde van
groep 3 worden de leerlingen voorbereid op de eindtoetsen van de Centrale
Examencommissie. Op die manier kan de leerling het getuigschrift basisonderwijs
ontvangen.

meet ‘n greet@Arkades
(10u30 tot 17u)

Non scolae, sed vitae discimus. Wij leren niet voor school, maar voor het leven.
(Seneca - Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.)
www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Benieuwd naar het lesprogramma?
praatronde

2x / week

actua / presentatie

1x/week

individuele werktijd

1x/week

periode + leerstrategieën

4x/week
(2 tot 3
weken)

rekenportfolio
en
taalportfolio

2x/week

Engels
en
Frans
filosofie en cultuur

1x/week

muzikale expressie

2u/week

onderzoekend leren

2u/week

ontwikkelgesprekjes
(individueel)

te bepalen

coöperatieve spellen

1x/week

handwerk / artistieke
kunst / mediawijsheid

2u/week

yoga / Sherborne/
mindfulness

1u/week

www.arkades.be

2x/week

1x/week
2x/week

Grijp je kans om iets te vertellen dat je bezighoudt. Dit
kan de aanzet zijn naar meer…
Volg de actualiteit en breng dit voor de groep. Naast
deze verplichte activiteit heb je hier ook de kans om een
presentatie over eender wat te doen… Je leert hoe het
moet!
Nog iets afwerken, een extra uitdaging, een probleem
bij het verwerken van leerstof? Je krijgt de ruimte!
Hier wordt leerstof ontdekt, beleefd en gesmaakt. Tijdens
2 of 3 weken word je ondergedompeld in een bepaald
leerstofonderdeel. Wil je meer? Je krijgt de kans! En
leerstof verwerken leer je eveneens. Ontdek je eigen en
nieuwe leerstijlen.
Werk je individueel portfolio af binnen een bepaalde
periode. Uiteraard is ondersteuning aanwezig. Rekenen
en taal komen ook aan bod tijdens de periodes.
Vroeger klaar en je beheerst de leerstof? Dan mag je
een uitdaging verwachten of werken aan een eigen
project.
Al spelend krijg je een nieuwe taal onder de knie.

Maak kennis met verschillende culturen en sta stil bij wat
mensen bezighoudt. Er is telkens een prachtig verhaal als
instap of een creatieve verwerking als afsluiter.
Samen muzikaal aan de slag vanuit verschillende
standpunten die telkens een muziekitem behandelen.
Zit je met een vraag? Dat kan vanuit de periode zijn of
gewoon vanuit jezelf. Hoe zet je een onderzoek op? Je
leert het op een wetenschappelijk onderbouwde
manier. En wil je je onderzoeksvraag presenteren? Dat
kan wekelijks! Ook voor kinderen die niet graag in de
spotlights staan een ware uitdaging…
Wat gaat goed? Wanneer bots je met jezelf of met
anderen? Breng je individuele werkpuntjes in kaart en ga
aan de slag!
Samenwerking staat centraal. Er wordt niet tegen maar
met elkaar gespeeld.
Wanneer een periode wisselt na 2 of 3 weken, dan
wisselt ook deze leerinhoud. Of we gaan gedurende een
periode bijvoorbeeld breien, beeldhouwen of
programmeren…
Breng jezelf tot rust en leer jezelf kennen.

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Infoavond Arkades Basisschool
JIJ hebt wellicht nog heel wat extra informatie nodig.
WIJ weten uiteraard graag of Arkades Basisschool aanslaat bij het publiek.
Daarom organiseren we een infoavond op donderdag 18 juni om 20u.
Om ons nog beter te organiseren, vragen we om vooraf in te schrijven via het online inschrijfformulier.
Bij voldoende kandidaten voor een bepaalde groep, kunnen we opstarten! Omdat het schooljaar een
grondige voorbereiding vereist en omdat een schoolkeuze best wel wat aandacht verdient, vragen we
om in te schrijven voor 30/6. Zo kunnen onze toekomstige leerlingen met een gerust hart de zomer in en
staan wij klaar om alles in gereedheid te brengen!

Arkades Zomert: UPDATE
Haast je om je in te schrijven voor onze workshops.
Inschrijven kan nog steeds online via het inschrijfformulier.
Een update voor de samenwerking met de Herentalse sportdienst:
 STEM-kamp: 2de graad VOLZET
 STEM-kamp: 3de graad: nog 4 plaatsjes!
 Vakantiekamp voor sportieve bollebozen en pientere atleten:
nog 12 plaatsjes voor 9- tot 11-jarige hoogbegaafde kinderen
Deze inschrijvingen gebeuren via de website van de stad Herentals:
http://www.uitinherentals.be/sportkampen.
Wil je meer info over onze workshops? Ze staan beschreven in de nieuwsflash van april 2015 die terug
te vinden is op onze website (link ‘nieuwsbrieven’).

Programma Arkades After School 2015-2016
In de loop van de maand juni komt het programma voor volgend schooljaar online. Er wordt vooral
ingezet op STEM. Arkades zal meer kortstondige cursussen aanbieden aan voordelige tarieven. Ook
een cursus STEM-plus voor onze gevorderden zal worden opgenomen.

www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Arkades programmeert massaal tijdens Braderij in Thals
Van 26 tot en met 29 juni is het weer jaarlijkse braderij in het Herentalse stadscentrum. Arkades
organiseert op woensdag 24 juni een event waarbij zoveel mogelijk kinderen vanaf 9 jaar tot 14 jaar
massaal zullen programmeren met Scratch. Dit gebeurt op de Grote Markt van 15 tot 16u. Klassen die
voltallig inschrijven, maken kans op een gratis workshops robotica volgend schooljaar. Individueel
inschrijven kan natuurlijk ook via de link op de startpagina van de website. De deelnemer moet wel
over een laptop beschikken.

Groepsaankoop Lego Mindstorms
en Lego WeDo
Onze eerste groepsaankoop is afgesloten.
In de loop van de maand juni kunnen de
robots afgehaald worden.
In september organiseren we er nog eentje.

Meet ’n greet @ Arkades
Op zaterdag 29 augustus zetten we het
nieuwe werkjaar in met een meet ’n greet
@Arkades.
We hopen iedereen een keertje samen te
krijgen! Er wordt heerlijk gebruncht en
animatie voor groot en klein zal voor het
nodige amusement zorgen.





Wanneer: zaterdag 29 augustus 2015
(van 10u30 tot 17u)
Waar: bij Arkades, Watervoort 6,
Herentals
Wat: brunch (aan tafel of op het gras)
met randanimatie
Deelname: €14 volwassenen en €7 voor
kinderen van 4 tot 11 jaar

Inschrijven kan al online.

www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Kempen
Onze plusgroepen kenden opnieuw succes. We mochten bij de oudste plussers weer nieuwe gezichtjes
verwelkomen. De jongste plusgroep bestaat uit een gemotiveerd groepje dat er met plezier nog een
aantal extra sessies bijboekt .
Volgend schooljaar worden deze initiatieven dus met zekerheid verdergezet. Ook de oudercursus ‘Hoog
iq en nu’ zal opnieuw georganiseerd worden.
Ondertussen wordt er achter de schermen terug energie gestopt in de verderzetting van de
ouderwerking ouders @ Arkades. We weten dat ouders het fijn vinden om een klankbord te hebben, om
lotgenoten te ontmoeten, om ervaringen uit te wisselen.
De plusdag @ Arkades (voorheen time-out@Arkades) heeft ondertussen helemaal een weg gevonden
binnen de werking. Wekelijks tellen ze af en staan ze er opnieuw met zakken vol wetenswaardigheden
en materialen.
We kunnen onmogelijk opsommen wat er allemaal al gebeurde in de lessen maar één ding is zeker: het
wordt gesmaakt!
Waarom veranderen van naam?
Op aanraden van mensen uit het onderwijs hebben we de naam veranderd omdat deze te veel
associaties opriep met kinderen die vanwege storend gedrag uit de klas verwijderd worden. Met de
nieuwe naam plusdag @ Arkades dekt het de lading. Een dag zoals voor alle andere schoolkinderen,
maar dan met de broodnodige PLUS.

Gulle schenker GEZOCHT: spelmateriaal
Er wordt steeds alles aan gedaan om de prijzen van Arkades
betaalbaar te houden. Dat is niet altijd makkelijk omdat subsidies niet
uitgekeerd worden. Toch willen we ons project voor zoveel mogelijk
mensen haalbaar maken.
Dank je wel!
Goed materiaal is ook een noodzaak om een goede werking te
voorzien. We weten dat er heel wat mensen zijn die ons project erg
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PRgenegen zijn.
campagne mee helpen verspreiden!

Daarom een warme oproep!
Wie helpt ons een pakket coöperatieve spellen aan te kopen ter
waarde van € 540?
Bij zulke spellen is het niet de bedoeling tegen elkaar maar net mét
elkaar te spelen.
Onze plussers en coaches zullen er ongelooflijk blij mee zijn!
Ben jij de gulle gever? Neem dan even contact met ons op.
www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Nieuwe locatie: vanaf 1 juli 2015
Vanaf 1 juli gaan onze activiteiten door op het nieuwe adres.
We kunnen helpende handen gebruiken op
 zaterdag 27 juni om
 op de nieuwe locatie alle muren opnieuw te voorzien van een wit kleurtje
 op de huidige locatie alles in te pakken
 zondag 28 juni om
 om onze spulletjes te verhuizen (vervoer wordt voorzien)
 alles netjes en proper achter te laten
Voel je je geroepen om mee de handen uit de mouwen te steken?
Laat het ons a.u.b. weten en stuur een mailtje!

Dank je wel!
VTM, Q-MUSIC EN BELFIUS LANCEREN RODE
NEUZEN DAG
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PR1 op de 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen.
campagne
mee helpen
verspreiden!
Tienduizenden jongeren vinden of krijgen niet de zorg die ze
nodig hebben.
Daar moeten
we dringend
samen verandering in brengen. Hoe? Door te lachen, door samen gek te doen.
VTM, Q-music en Belfius organiseren de eerste Rode Neuzen Dag. Samen met jou en heel Vlaanderen
willen we veel geld inzamelen voor meer psychologische hulp aan jongeren.
Rode Neuzen Dag vieren we op 5 december 2015 tijdens een straffe show met de beste acteurs,
comedians en artiesten, hilarische sketches en parodieën, én geweldige muzikale optredens. We
hebben jouw hulp nodig, lees hieronder hoe jij kan meedoen.
Woensdagochtend 20 mei werd de actie voorgesteld bij Q-music.
Arkades krijgt wekelijks te maken met kinderen en jongeren die zich niet goed voelen omwille van wie
ze zijn. Vaak is de oorzaak te zoeken bij hogere intellectuele capaciteiten. Arkades engageert zich dan
ook om een bijdrage te leveren aan deze actie. Binnenkort allemaal een rode neus op de snoet!
www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30

