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Beste lezers
Wanneer er nieuws mee te
delen valt, dan is het
moment aangebroken om
een ‘echte’ nieuwsbrief uit
te sturen.
Arkades blijft draaien en
het pad naar een verdere
groei lijkt gelegd.

november 2016

Vrije Basisschool Arkades
Het is ondertussen al een bekend gegeven: Arkades bouwde een dik jaar
geleden uit met een basisschool en sinds 1 september 2016 is het ook een
erkende basisschool. De Arkadesploeg slaagde erin de inspectie te
overtuigen en mocht een eigen instellingsnummer ontvangen.
Wat houdt een erkenning in?

Kalender

De leerlingen zijn officieel ingeschreven in een school. Alle regeltjes moeten
dus gevolgd worden, zowel door de leerling en de ouder als door het
schoolbestuur. Een erkenning wil daarom niet zeggen dat er een subsidiëring
is. VBS Arkades krijgt dus nog geen financiële middelen van de overheid.
Momenteel betalen de ouders voor het onderwijs van hun kind. Dit bedrag is
afgestemd op de gezamenlijke netto-inkomsten van een gezin.

zaterdag 19/11

Geen subsidiëring dan?

Geniet van alle nieuwtjes!
Elke Coorens
Arkades vzw

start laatste module
STEM-academie

donderdag 12/1
start module
plusgroepen

donderdag 23/2
infoavond basisschool

1/3 t/m 3/3
workshops
krokus@Arkades
(9u tot 16u)

Week van de
Hoogbegaafdheid
11 tot 19/3/2017

maandag 1/5

We hopen dat onze school vanaf 1/9/2017 WEL kan GESUBSIDIEERD worden.
Wat is daarvoor nodig? 50 kinderen officieel ingeschreven in ons
basisonderwijs: kleuter en lagere school. Ons onderwijs wordt dan gratis.
Om deze groei te realiseren en op te vangen, worden dit schooljaar de
werken aan het huis Watervoort 4 uitgevoerd met oplevering eind maart.
Capaciteitsbepaling: hoeveel plaatsjes zijn er?
Niveau
Totaal kleuteronderwijs
Totaal lager onderwijs
Totaal school

Capaciteit
24
58
82

Inschrijvingen?
De voorrangsperiode voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2016 – 2017
voor de kinderen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen) en voor de
kinderen van personeel dat aan de school verbonden is: vanaf maandag
15/02/2017.
Inschrijvingen die niet onder de voorrangsregel gelden: vanaf 01/03/2017.
Het vervolg… Verzekerd!
Vanaf september 2017: opstart groep 4 (1ste graad SO A-stroom)!

Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole live believing it is stupid.
(Albert Einstein)
www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Kleine klasgroepen = meer aandacht voor het kind
Binnen onze visie willen we ieder kind maximale kansen geven om te
groeien. Daarom blijft onze klasbezetting kleiner dan in de meeste reguliere
klassen: maximum 12 kinderen per groep.

Welke kinderen aarden goed bij het Arkadesconcept?
Kinderen met een IQ vanaf 110 zullen met dit soort onderwijs zeker aan hun trekken komen. Er
wordt rekening gehouden met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen. 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. Uiteraard zijn ook
leerlingen welkom die na een traditionele onderwijservaring op zoek zijn naar een andere
aanpak.
Arkades richt zich voornamelijk op leerlingen die







graag uitgedaagd worden
graag projectmatig werken in grotere gehelen
hun persoonlijke ontwikkeling als startpunt tot leren zien
soms nood hebben aan één op één werken
graag vertoeven bij ontwikkelingsgelijken
graag eigen interesses delen

Voor welke kinderen kan Arkades zeker een verschil betekenen?
de leerling hoeft zich niet in te zetten, doet dat doorgaans ook niet, maar presteert wel
de leerling is al versneld en zou dat qua niveau (bijna) weer moeten
de school spreekt over versnellen, maar ouders/kind zien dit niet zitten
de behoefte aan uitdaging en/ of ontwikkelingsgelijken is groter dan school kan bieden
de leerling is zo snel door de leerstof heen dat de leerkracht moeite heeft om hem/haar
bezig te houden
 welbevinden van de leerling is in gevaar






Welke kinderen kunnen ook terecht bij Arkades?
Diagnose(s) meer- of hoogbegaafdheid in combinatie met:
 ASS

 NLD

 NLD

 dyscalculie

 ADD

 ADHD

 dyslexie

 dysorthografie

www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Arkades After School
De plusgroepen zetten hun werking verder. Er kan ingestroomd worden na de kerstvakantie.
Er lopen twee leeftijdsgroepen:
 1ste t/m 4de leerjaar
 5de leerjaar t/m eerste graad S.O.
De plusgroepen zijn in professionele handen van ECHA-specialist Manon Overbeke. Er is telkens
les op donderdagen om de twee weken. De exacte data, uren en prijzen staan op onze website.

De STEM-academie loopt ook door. De groepen worden ingedeeld volgens ingeschreven
leeftijden. Dit schooljaar staan de lessen in het teken van elementen: aarde, lucht, water en
vuur. Inschrijven kan maandelijks. Meer info: zie website!

Bebat
Sinds kort hebben we ook een verzamelton voor gebruikte batterijen. Hoe meer kilootjes we
verzamelen, hoe meer we kunnen inzetten op materialen voor Arkades. Houd ze dus bij en
deponeer ze bij een volgend bezoek in onze ton. Je doet ons er een enorm plezier mee!

www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Arkades After School: vakantiewerking
Terugblik op halloween@Arkades
Ook nu weer een overbezetting van het aantal beschikbare plaatsjes.

Verjaardagsfeestjes terug mogelijk!!!
Zin in een privésessie STEM omdat je jarig bent of gewoon gezellig onder vrienden? Thema’s
zijn te bespreken met de organisatie maar kan gaan van LEGO tot programmeren of
onderzoek.
Opzet: 2 keer een workshop van een uur met tussenin een pauze van een half uur. Tijdens de pauze kan
er getrakteerd worden en mogen de cadeautjes geopend worden.
Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 15
Deelnameprijs: per deelnemend kind betaal je tussen de €10 en €15 afhankelijk van het gekozen
onderwerp. Er wordt telkens een minimum van €80 aangerekend.

www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Oudercursus: maximodule
Vanuit een theoretische basis leer je veel voorkomende praktische problemen oplossen. Hoe
signaleer je een hoogbegaafd kind? Kan dit ook zonder intelligentietest? En vanaf welke
leeftijd? Wellicht weet je al dat je hoogbegaafde kinderen in je gezin of klas hebt. Dan weet je
ook dat ze je regelmatig voor een raadsel stellen. Wat is de achtergrond van hun gedrag?
Waarom lijken eenvoudige dingen zoals kamer opruimen of automatiseren maar niet te lukken?
Waarom lijkt het zo moeilijk sociale aansluiting te vinden? Hoe maak je als ouders en school
samen goede afspraken?
We bekijken deze vragen aan de hand van recente theorie van binnen- en buitenlandse
wetenschappers en vinden daarin praktische oplossingen voor veel voorkomende problemen.
In deze cursus is ruimte voor inbreng van specifieke vragen en het van gedachten wisselen met
andere cursisten.
De cursus omvat 5 lesmomenten van telkens anderhalf uur. Het eerste lesmoment wordt
vastgelegd. De andere dagen worden samen met de deelnemers gepland.
Wanneer: woensdagen of donderdagen (20u tot 21u30)
Startdag: donderdag 19 januari 2017
Doelgroep: volwassenen

Oudercursus: minimodule
Wil je enkel de korte versie volgen? Dat kan ook!
Avondcursus: woensdag 7 december 2016 van 19u – 21u30
Deelnameprijs: €25 p.p. of €45 per koppel
Inschrijven verplicht via mail info@arkades.be voor 1/12/2016.
Dank je wel!

We zullen in de toekomst opnieuw infoavonden voor ouders inrichten rond verschillende
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PRpedagogische thema’s.
campagne mee helpen verspreiden!

www.arkades.be

info@arkades.be
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Arkades opent opnieuw de deuren: maandag 1 mei 2017 (13u tot 17u)
We herhalen onze succesvolle opendeurdag van 1 mei. De basisschool trekt de kar en toont
wat ze in haar mars heeft. Onze Arkadiaantjes laten op een erg individuele manier een stukje
van zichzelf zien. Kennismaken met het unieke project? Het team staat klaar om alle vragen
te beantwoorden. Op een feestdag moet er gefeest worden! De geestelijke en innerlijke
mens zullen verwend kunnen worden.
Dit schooljaar zetten we het thema lucht in de kijker. Er zullen heel wat activiteiten ingepland
worden: van drones tot roofvogels en zoveel meer!
Houd dus alvast vrij om ons een bezoekje te brengen! Nog een reden om te komen luisteren:

 diagnose hoogbegaafdheid






dure privéschool
enkel voor slimme Einsteins
afgesloten van de wereld
voor alternatievelingen
voor anderen, niet voor mij

 onderwijs waarbij de eindtermen bereikt
worden
 onderwijs van de toekomst
 individuele talenten aanwakkeren
 aandacht voor ieder individueel kind
 respect voor de eigenheid van het kind
 je eigen leertraject mee bepalen binnen
een gestructureerd kader

Dank je wel!
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PRcampagne mee helpen verspreiden!
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Groepsaankoop LEGO Mindstorms en LEGO WeDo
Na het succes van de vorige groepsaankopen organiseren we er net voor de feestdagen
nog eentje.
De normale prijzen bedragen voor:
 Lego Mindstorms EV3 incl. software: € 422.29
 lader: € 30.24

 € 452.53

 Lego WeDo basisset: € 157.29
 software: momenteel gratis tot 31/12/2016!

Hoe werkt het? Vraag je aankoop aan voor 20 november. De betaling moet ons bereiken
voor 30/11. Van zodra de materialen geleverd zijn, kunnen ze bij Arkades afgehaald worden.
Bij interesse, mail ons!
Hoe meer kopers, hoe interessanter het wordt!

Uitspraken van onze leerlingen en ouders…

Dank je wel!

“Onze juffen zijn lief.”
“Onze juffen hebben veel geduld.”
“Onze juffen zijn behulpzaam.”
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PR“Onze juffen geven goed les.”
“We hebben hier een piano.”
“De technieklessen zijn supertof!”
campagne mee helpen verspreiden!
“Via de klassenraad mogen we mee over bepaalde zaken beslissen.”
“De klassen zijn gezellig.”
“We hebben de muren uitgebroken omdat we plots met zoveel waren.”
“Het is hier enorm leerrijk.”
“We maken interessante en leuke uitstappen.”
“Arkades ligt dicht bij een bos, heerlijk!”
“Arkades kan je vergelijken met een bijenkorf, wij zijn altijd druk bezig.”
“Ik leer veel meer bij.”
“Op Arkades voelen wij ons thuis dankzij de huiselijke sfeer.”
”Hier maak je nieuwe vrienden.”
“We leren samen met en van elkaar.” “Kom naar Arkades: uw kind leert er iets!” “Je mag hier eerlijk
zijn.” “Mijn kind is terug gemotiveerd om naar school te gaan.” “Mijn kind praat thuis meer over de
geziene leerstof.” “Wat vroeger slecht ging, gaat nu veel beter.” “Ik kan als ouder onmiddellijk
Dank je wel!
terecht bij de leerkracht om een babbeltje te doen.” “Wij kunnen terug genieten van het leven met
heel het gezin.” “Mijn kind neemt nu zelf het initiatief om iets te maken voor school.” “Soms heb ik
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PReens een mindere dag, maar dat mag.” “We voelen dat ons kind botst, maar zo kan hij/zij hiervan
campagne mee helpen verspreiden!
leren.” “Mijn kind heeft terug zin gekregen in buitenschoolse activiteiten.” “Vroeger deed ik alles
voor mijn kind, nu werkt hij/zij zelfstandig.” “Ik voel me daar veel beter in mijn vel, mama.” “Ik vind
het leuk om dingen te leren die ik nog niet wist.” “We doen veel meer met alle kindjes samen.” “We
mogen veel meer doen wat we zelf willen.” “De kindjes mogen hier echt met de juffen praten!”
“We mogen veel meer spreekbeurten geven en zelf dingen doen en zoeken.”
DANK VOOR JULLIE VERTROUWEN!
www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30

