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Met dank aan Walt Disney

Beste ouders, leerlingen, sympathisanten van ons MPI,

De grote vakantie ligt reeds 2 maanden achter ons. Hopelijk heeft
iedereen er veel deugd aan gehad. De zomerse dagen maken stilaan
plaats voor de verschillende prachtige herfstkleuren.
De school blijft voor de meeste jongeren en ouders een belangrijk gebeuren. Niet alleen omdat
het om heel wat jaren gaat, maar vooral omdat de school een belangrijk aspect vormt in
de ontwikkeling van jongeren en dit op verschillende domeinen. Het is daarom ook dat ouders
met zorg een school kiezen voor hun kinderen. Het is maar terecht dat ouders voor het meest
dierbare dat zij hebben, hun kinderen, ook graag een goede opleiding en opvoeding willen.
Ook dit schooljaar zullen wij ons met volle overgave inspannen om de resultaten en de kwaliteit
van de laatste jaren vast te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Net als vorig jaar
besteden we komende periode extra zorg aan de begeleiding van alle leerlingen
Dit schooljaar zijn we gestart met co-teaching in het basisaanbod. Verschillende leerkrachten
geven les aan verschillende leerlingen uit verschillende klassen. De leerlingen krijgen meer
inspraak in datgene wat ze leren. Bij dit alles blijven wij ons maximaal inzetten om alle
leerlingen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen tot zelfstandige
mensen, die hun eigen route kunnen vinden in onze complexe maatschappij.
Wij hopen u eveneens te mogen verwelkomen op de verschillende activiteiten van de school.
Immers, de opvoeding van de kinderen is een samenwerking tussen ouders en school, dus
jullie medewerking is voor ons de belangrijkste bron van informatie om een goede begeleiding
te realiseren.
Tot slot een warm welkom aan alle ouders en in het bijzonder de ouders die hun kind(eren)
voor het eerst naar onze school of internaat brengen. Wij hopen van harte dat u en uw
kinderen zich prettig zullen voelen op onze school en dat plezier en goede (leer)resultaten
hand in hand zullen gaan. Wij gaan er samen een fantastisch schooljaar van maken!

Namens het voltallige team,
Johan Segers, directeur

Pottelspecialiteiten
Co-teaching ….
Dit schooljaar zijn wij in de drie hoogste klassen van basisaanbod gestart met co-teaching.
Co-teaching is een nieuwe vorm van lesgeven, waarbij twee of drie leerkrachten samen
verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen. Bij co-teaching heb je een ruime keuze om
op verschillende manieren samen te werken.
Ons co-teachteam, bestaande uit juf Peggy, juf Elly en juf Annick, heeft ervoor gekozen om
de leerlingen voor alle vakken op te delen in groepen. In de praktijk betekent dit : dat we alle
leerlingen hebben ingedeeld in groepen volgens leeftijd. Zo krijgen ze WO die het beste
past bij hun leefwereld. Alle WO-thema’s zijn voor de drie leeftijdsgroepen op elkaar
afgestemd. Op die manier kunnen we gezamenlijke uitstappen, projecten of workshops
plannen.
Voor taal, wiskunde en Frans hebben we de leerlingen onderverdeeld in niveaugroepen.
Concreet betekent dit dat juf Peggy, taal begin 3de leerjaar, midden 3de leerjaar en Frans 3de
leerjaar + Frans 4de leerjaar voor haar rekening neemt. Juf Elly taal begin 4de leerjaar,
midden 4de leerjaar, begin 5de leerjaar en Frans begin 5de leerjaar geeft. En dat juf Annick
wiskunde 3de leerjaar, 4de leerjaar, 6de leerjaar en Frans midden 5de leerjaar begeleidt.
Juf Peggy komt ook assisteren bij wiskunde 3de leerjaar, omdat we daar met de grootste
groep zitten.
Op de momenten dat een leerling niet in een niveaugroep zit, moet hij/zij zelfstandig
oefeningen maken voor taal, wiskunde of Frans. Zelfstandig werk wordt ook gebruikt als
studeertijd indien er voor een bepaald vak een toets gepland staat. Tijdens zelfstandig werk
wordt de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid gestimuleerd. Iedere leerling heeft zijn
eigen lesrooster, zodat hij/zij op elk moment kan zien wat hij/zij moet doen of welke les hij/zij
heeft.
Op maandag en op vrijdag hebben wij een groepsmoment. Hierin wordt een praatronde
gehouden, afspraken gemaakt, werkpuntjes besproken en welbevinden bevraagd. Iedere
laatste vrijdag van de maand hebben wij forum waarin de jarigen van de maand in
de bloemetjes worden gezet, wij samen zingen en vertellen wat wij die maand beleefd
hebben.
Iedere week hebben wij onderling 1 uur leerlingenoverleg. Hierin bespreken wij
de vorderingen van de leerlingen en kunnen wij indien nodig een leerling veranderen van
niveaugroep of het individueel handelingsplan bijsturen.
Deze manier van werken heeft als voordelen:
- dat wij veel sneller kunnen ingrijpen als er zich problemen voordoen.
- dat wij nog kindgerichter kunnen werken, omdat ieder kind voor elk vak op zijn niveau
les krijgt.
- het voor de leerlingen een gewoonte wordt om van verschillende leerkrachten les te
krijgen.
- zij een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ontwikkelen. Tot hiertoe
hebben wij als co-teachteam ons enorm geamuseerd, gaan we verder op
de ingeslagen weg en hopen we dat onze ideeën geleidelijk aan uitgebreid kunnen
worden naar ons volledige basisaanbod.
juf Peggy, juf Elly en juf Annick
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Schrijfdans
Wekelijks doen de klassen A4 en B1 schrijfdans.
Van abstracte bewegingen tot concrete lijnen.
We bewegen eerst op muziek in de grote ruimte om dan te bewegen op
papier.
Soms per 2, soms individueel. Het is iedere week dikke pret.

Semi-internaat
Ook dit schooljaar opent het semi-internaat terug zijn deuren
de woensdagnamiddag !
Spel , sport, knutselen en zoveel meer staan op het programma, pret en plezier aldus
verzekerd.
De eerste week konden de kinderen elkaar beter leren kennen aan de hand van
kennismakingsspelletjes in de sportzaal.
Het zwemmen mocht natuurlijk ook niet ontbreken.
Verdere uitstappen waren naar het ravotterspleintje en de Woopahoo.
Wat smaakten die ijsjes heerlijk !
Onze knutselnamiddag stond in het teken van Halloween. Daarna volgde natuurlijk een
Halloweenparty want voor een feestje zijn we altijd te vinden.

De dodehoek
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Geen kapers op de kust ?
Niettegenstaande het prachtige lenteweer kon onze ‘Familiedag’ opnieuw rekenen op
een massale opkomst.
Heel rustig kwamen de eerste kinderen, hun ouders en familie de grote turnzaal binnen, die
voor de gelegenheid was aangekleed in het thema ’piraten’!
Ergens was er ook reeds een parfum van ‘Halloween’ te bespeuren.
Het was zeker voor de kids leuk om aan die ‘volkse’ spelletjes mee te doen en ook om onder
andere op die manier, heel wat prijzen te kunnen winnen.
Juffen konden hun creativiteit bot vieren door menig kindergezichtje om te toveren tot een lief
feetje of een angstaanjagend monster.
De prijzen-zee op de tribunes had veel succes en al gauw konden we diezelfde zee
terugvinden in het midden van de ruimte, verdeeld over alle tafeltjes, waar ouders, familie en
kinderen zich te goed deden aan een drankje en een hapje.
Er werd heel wat bijgepraat en het was ook leuk om enkele oud-leerlingen te mogen
begroeten soms ook vergezeld van hun ouders.
Eén van de hoogtepunten was zeker toen de directeur de winnaars van de kleurwedstrijd
mocht bekend maken.

Schip ahoi! Die brengt ons nieuwe ideetjes voor het volgende schooljaar!
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Welkom bij IPO Kortrijk
IPO Kortrijk biedt 7 op 7 verblijf aan voor kinderen en jongeren die tijdelijk nood hebben aan
gespecialiseerde ondersteuning. Sinds 1 september 2015 verblijven deze kinderen/jongeren
dus zowel op school – als schoolvrije dagen in ons internaat. Wat heel wat voordelen met zich
meebrengt:
-

Voetballers trainen niet enkel in de week, maar kunnen ook hun beste beentje
voorzetten tijdens een match in het weekend.
De oudsten spreken vlugger eens af met vrienden van school.
Kinderen kunnen naar verjaardagsfeestjes gaan van vriendjes uit de klas.
…

Het lokale netwerk versterkt zich op deze wijze. Want kinderen/jongeren gaan naar school in
de buurt, zijn woonachtig in de regio en vullen hun vrije tijd lokaal in. Verder geraken de
kinderen/jongeren vertrouwd met het lokale hulpverleningslandschap. Zo komen zij te weten
waar zij in de buurt van hun woonplaats belangrijke ondersteuning kunnen vinden. Zo staan
zij er niet alleen voor als het IPO verhaal op zijn einde loopt.
Ons internaat bestaat uit 3 diverse leefgroepen met elk een eigen gang. Deze gang bestaat
steeds uit een living en gepersonaliseerde slaapkamers. Sedert de start van het IPO ging er
grote aandacht naar het inrichten van de slaapkamers. Zo hebben alle kinderen nu een knusse
ruimte waar zij zelf een persoonlijke touch aan kunnen geven met posters, knutselwerkjes,
foto’s, etc. Sommige kinderen delen nog een kamer, maar wie wil krijgt zeker de ruimte om
het in alle rust eens gezellig te maken in de eigen kamer.
Verder bestaan er heel wat recreatiemogelijkheden, zowel binnen het internaat als in de buurt
ervan. De kinderen/jongeren krijgen de kans om te sporten, koken, snoezelen, biljarten, etc.
op ons domein. In de regio Kortrijk bestaat daarnaast de mogelijkheid om te spelen in
de natuur, appels te plukken in een lokale boomgaard, op avonturenkamp te gaan, deel uit te
maken van de lokale jeugdbeweging, supporteren voor matchen van “de KVK” , een film mee
te pikken in de Budascoop, enz. En als het eens wat verder mag zijn, dan is er altijd nog ons
busje. Om bijvoorbeeld eens te gaan zwemmen of om een pretpark te bezoeken.
Verder zorgden onze opvoeders er de laatste jaren voor om de kinderen een onvergetelijk
kamp te bezorgen, voor de durvers gebeurde dat zelfs al eens met de tent.
Zowel doorheen de week als het weekend zet de opvoedersploeg zich in om elk kind een stem
te geven en een toffe groepssfeer te bewerkstelligen. Ieder kind/jongere krijgt zo kansen om
zijn talenten te ontplooien. Aandacht voor de wensen van de kinderen/jongeren en hun
netwerk staat hier centraal. Samen met hen zoeken we naar oplossingen voor de torenhoge
verwachtingen die deze gezinnen soms voorgeschoteld krijgen. Maar we geloven wel dat
de oplossingen al reeds aanwezig zijn bij de jongeren en het gezin. Zo maken we van het IPO
een positieve ervaring voor iedereen die met ons in aanraking komt.
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Activiteiten op het internaat
Zoë en Diethild gingen met enkele meisjes uit de LOFT potten bakken in Pottes.
In het mooie landelijk dorpje Pottes kan je op de Gîte ‘Ferme De Ruisseau je kunstenaarstalent
kwijt. Anne-Mie, die eveneens leerkracht lager onderwijs is, nam onze meisjes mee in
een wereld van fantasie en creativiteit.
De meisjes kregen een stuk klei in hun hand en volgden zeer aandachtig de instructies op die
ze kregen. Ze mochten een masker voor Halloween maken. Ze mochten volledig hun gang
gaan en hun eigen fantasie erin verwerken.
Anne-Mie zal de maskers bakken en voorzien van een laagje vernis. We wachten vol spanning
op het eindresultaat.
Na de activiteit was er nog wat tijd om in de weide te spelen. De meisjes mochten de ezels
aaien, wat spelen met de honden en de mooie pauw bewonderen.

Gaëll en Liese gingen ondertussen met onze andere meisjes naar het Orveytbos aan de oude
Sousterrainsite in Moen.
De meisjes moesten hun territorium verdedigen en vermomden zich als echte sluipschutters.
Ondertussen leerden ze welke dieren er in een goed beschermde omgeving kunnen overleven
en hoe belangrijk het is om verstandig om te gaan met de bomen, de planten en de bloemen.
Geslaagde missie!
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Wat ik heel graag doe...
Hallo, mijn naam is Mathis.
Ik ben 7 jaar en zit bij Juf Dominique en meester
Bart in de klas.
Wat ik heel graag doe, is het verzamelen van en
spelen met Playmobil.
In mijn verzameling zitten : agenten, cowboys,
robotten, boeven en nog veel meer.
Ik zorg er heel goed voor. Thuis bewaar ik ze in
mijn kamer. Ik ken alle figuurtjes. Waar ik het liefst
mee speel zijn piraten.
Op de familienamiddag was ik ook in zeerover
verkleed.
In klas werkten we rond piraten en mocht ik mijn
piratenboot meebrengen om over te vertellen. Ik heb mijn vriendjes alles over schatkaarten,
ankers en ooglapjes geleerd en getoond hoe ze met het kanon moeten schieten.
Het leuke aan Playmobil is dat je je eigen avonturen kan verzinnen. Je kan het alleen spelen,
maar samen is het nog plezanter! Alleen opruimen is niet altijd even leuk.
Mathis uit klas S2

Schoendozen
Het einde van het jaar komt eraan .. Voor sommigen betekent dat geschenkjes met
Sinterklaas , voor anderen iets onder de kerstboom en voor nog anderen geschenkjes bij
het nieuwe jaar !
Voor vele kinderen in Afrika betekent dat GEEN geschenkjes , is er zelfs geen gerief om mee
te nemen naar school …
Daarom wil B5 meedoen aan de actie “ VUL EEN SCHOENDOOS”
Elk van ons brengt een lege doos mee en samen gaan we die vullen met een schriftje ,
een balpen , schrijfpotlood , stiften of kleurpotloden , een kleine knuffel en een klein
gezelschapsspelletje .
EDUKANS stuurt dit dan voor ons op naar een school in Afrika :
Wedden dat heel veel kinderen blij zullen zijn ?

Herfstwandeling
De klassen A4, A5 EN B1 gingen wandelen in de buurt.
We vonden paddenstoelen, verschillende blaadjes, kastanjes,....
De juffen hadden een boekje "mijn boom en ik" en wij moesten
opdrachten doen. Wat was het een leuke middag.

Effe weg
Doedag op athena campus Heule

Info aan de ouders
Uitstap naar het bos!
Op dinsdag 17oktober gingen A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , S1 en S2 samen uitstap naar
het Kluisbos. Daar aangekomen gingen we onmiddellijk het bos in om te spelen.
Gooien met blaadjes , klimmen op boomstammen , over de hangbrug en nog zoveel meer.
Van al dat spelen hadden we honger gekregen , na een flinke steile wandeling kwamen we
aan bij de toren waar we onze boterhammetjes mochten eten.
In de namiddag deden we nog een wandeling en konden we nog wat spelen en ook
een koekje eten.
Moe maar voldaan reden we terug naar school.
Het was een superleuke dag en ook de zon liet ons niet in de steek.

Belangrijke data
▪
▪
▪

Er is herfstvakantie van zaterdag 28 oktober 2017 tot en met
zondag 5 november 2017.
Woensdag 6 december 2017: Sinterklaasfeest voor de kinderen.
De Kerstvakantie start op zaterdag 23 december 2017 en duurt tot en met
zondag 7 januari 2018.

Nieuwe leerlingen
Adamou Zakari Amir

Fauvarque Elaura

Kalonji Ngoy Victor

Martens Dylan

Arslan Amed

Fejzullahu Engjull

Kasmi Fares

Nakajoba Hastine

Bekaert Solan

Fetayah Ayoub

Kasmi Islam

Nuttin Bryan

Callens Enrique

Hamri Azdine

Kasmi Reda

Santens Rune

Coussement Thibaut

Holvoet Liam

Kasmi Redouan

Secember Jens

Davletmurzaeva Basmalah Hondequin Julien

Kimani Zane

Serneels Lucas

Derrag Youssef

Kinsabil Leon

Sioen Jorg

Hooghe Fleur

Dupont Victor

Hoovelts Yana

Lamilla Ramirez Erika

El Habib Marwa

Iqbal Abdoul Wadood Lebon Gust

Vancouillie Mathis

Eskiev Magomed

iqbal Abdul-Sabooh

Verstraete Auron

Maanaoui Ayoub

Van De Broeck Yana
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REANIMATIE

WERKEN MET AED TOESTEL

Tijdens onze studiedag op 05/10/2017 hebben een 80 tal personeelsleden van onze school o.a.
leerkrachten, onderhoudspersoneel, busbegeleiders en paramedisch personeel leren reanimeren
en werken met een AED toestel ( Automatisch Externe Defibrillater ). Zo kunnen we bij eventuele
hartproblemen bij een kind correct reageren.

Wie … Wa … Wedstrijd!!!

Kleur de bovenste tekening heel mooi in of duid de 6 verschillen aan.
Geef ze na de herfstvakantie af aan juf Katie.
naam :…………………….

klas:……………

