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Beste ouders, kinderen, collegae,
Met een enorm gemotiveerd team staan we al weer klaar voor de 1ste schooldag van het
schooljaar 2019-2020. Na een deugddoende en verkwikkende vakantie staan we al weer
paraat.
We beginnen met volle moed en enthousiasme aan het nieuwe schooljaar.
Het ontwikkelen van de talenten, vanuit elk kind als centraal gegeven, zal opnieuw de basis
zijn. Samen met onze partners zullen we ons 100% inzetten om ook dit jaar jullie kinderen
weer een aantal stappen verder te brengen in hun ontwikkeling.
Daarnaast zal de weg naar meertaligheid ook verder worden bewandeld via ons Stimulerend
Meertalig Onderwijs in Brussel . (Stimob)
Wij “STEM”MEN af op de toekomst!
Dit schooljaar willen we inzetten op het domein STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics). Door allerlei acties willen we bij onze kinderen interesse opwekken voor
STEM; dit kan hun helpen bij hun latere studiekeuze.
Basisschool Nellie Melba profileert zich als een brede school. Samen met verschillende
partners slaan we de handen in elkaar om een gepast antwoord te vinden op
maatschappelijke uitdagingen zoals sociale ongelijkheid, diversiteit en meertaligheid. Door
kwaliteitsvol samenwerken kan een brede school bouwen aan een brede leer- en
leefomgeving op maat van elk kind!
We rekenen dan ook verder op de steun en medewerking van alle ouders om deze
vooropgestelde projecten zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Tevens hopen we de goede
ouderbetrokkenheid van de laatste jaren nog meer te laten evolueren naar
ouderparticipatie. Ouders die mee denken en handelen in het belang van alle
schoolkinderen is een enorm pluspunt.
Alle initiatieven vergen veel inzet en toewijding van ons personeel. We willen hen dan ook
hartelijk danken voor de wijze waarop ze zich iedere dag weer met veel toewijding en
gedrevenheid inzetten voor onze school, voor onze kinderen. We zijn fier om zo’n dynamisch
team onder onze hoede te mogen hebben. Collega’s, bedankt !
Jullie ouders willen we bedanken voor het vertrouwen in onze school en jullie interesse in en
medewerking aan alle georganiseerde activiteiten. Wees gerust, we doen er alles aan om
jullie vertrouwen te behouden en te bevestigen. Bedankt ouders !
Laten we samen verder werken, het goede behouden en de mindere kanten verbeteren, dan
zullen we ook dit jaar samen een spetterend schooljaar beleven. Kinderen, ouders, we gaan
ervoor !

Leef vandaag, droom over morgen, samen de toekomst tegemoet!

WIE BESTUURT ONZE SCHOOL ?

Sinds 1 januari 1989 behoort het onderwijs tot de bevoegdheid van de Vlaamse
Gemeenschap. Vandaar dat de term Rijksonderwijs vervangen werd door
GEMEENSCHAPSONDERWIJS en dat onze school nu Basisschool van het
Gemeenschapsonderwijs ( B S G O ) wordt genoemd. Sinds het schooljaar 2008-2009 werd
deze naam nogmaals gewijzigd. Vanaf dan spreken we over een basisschool van het “ GO!,
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap”.
Algemeen bestuur
Op 1 januari 2000 werden de scholengroepen gevormd. Alle Brusselse Nederlandstalige
Gemeenschapsscholen behoren tot Scholengroep Brussel. De Algemeen Directeur is de Heer
Jurgen Wayenberg. Meer informatie over bevoegdheden van de scholengroep vindt u in het
schoolreglement.

Dagelijks bestuur
Is in handen van de directie en de schoolraad, als adviesorgaan.
Zij staan in voor de schoolorganisatie, het aanwenden van het lestijdenpakket, het
schoolwerkplan enz. Ook het financiëel en materieel beleid van de school valt onder hun
bevoegdheid. Ze spelen ook een belangrijke rol in het personeelsbeleid.

Het schoolteam
De directie en de leerkrachten leggen de pedagogische lijn van de school vast. Zij adviseren
de schoolraad inzake het schoolreglement en het schoolwerkplan.

PERSONEELSLEDEN BS NELLIE MELBA
Directie Rita Janssens
Secretariaat Petra De Greef
ZORG-coördinator Mireille Barbieur
Kleuterafdeling
K0: Sarah Beunnens
K1: Sandy Tack
K2: Julie Versichel
K3: Valerie Van Laer
Lagere afdeling
1ste leerjaar: Vera Stevens
2de leerjaar: Ann Van Der Weeën
3de leerjaar: Shauny Say
4de leerjaar: Melissa Caluwaerts
5de leerjaar: Sofie Van Laethem
6e leerjaar: Sofie Van den Eede
SES – leerkrachten
Mireille Barbieur
Arti Van den Bremt
Kaat Duflou
Dagmar Asselman
Ilse Wauters
Lerarenplatform
Sarah Luppens
Kinderverzorgster
Shana De Backer
Leerkracht LO
Bruno Van Damme
Leerkracht Frans (STIMOB)
Olivia Geirlandt
Onderhoudspersoneel
Nathalie De Backer
Fedoua Essouni
Mohamed Kabba
Ludo Arijs
Naschoolse opvang
Shana De Backer
Liselot Van Bellinghen

ONZE KLASSEN
Onze kleuterklassen zijn speels en gezellig ingericht. Elke leeftijd vraagt specifieke
ontwikkelingskansen, daarom is elke klas ingericht volgens de leeftijd van de klasgroep.
Elke kleuterklas heeft zijn eigenheid.
In de onthaalklas leeft Hugo de schildpad. Hier krijgen de kinderen de tijd om rustig uit hun
‘schild’ te komen.

In de 1ste kleuterklas verkennen we de wereld van Jules. Bij Jules staat beleving en ervaring
altijd centraal. Bij het werken met Jules is taalverwerving heel belangrijk maar ook andere
leergebieden krijgen extra aandacht! Leren spreken, leren luisteren en taal ontdekken gaat
voor onze jongste kleuters namelijk hand in hand met wat ze dagelijks beleven.
Door Jules leren de kleuters zich goed voelen, zelfredzaam worden,leren logisch denken en
tijdens de onthaal –en ontdekactiviteiten biedt Jules kansen tot wiskundige initiatie,
tijdsbegrip, techniek , …….en zoveel meer!

In de 2de kleuterklas woont Rikki, een fantasierijk konijn dat kinderen leert dat het niet erg is
om anders te zijn!

In de 3de kleuterklas wonen kikker en zijn vriendjes. Kikker is een hoofdpersonage in de
boekenserie van Max Velthuijs. Via de verhalen van kikker die vanuit een kinderblik naar
dagdagelijkse gebeurtenissen kijkt, krijgen onze oudste kleuters inzicht in sociale processen
en interactie. De grondhouding van de verhalen staat telkens in het teken van
behulpzaamheid, verbazing over zaken die gebeuren en het meedoen met de avonturen die,
kikker en zijn vriendjes beleeft. Via kikker ontwikkelen de kinderen niet enkel hun sociale
vaardigheden maar krijgen zij de kans om al hun talenten te ontwikkelen.

Ook onze lagere klassen zijn smaakvol ingericht.
In het 1ste leerjaar staat Robby centraal. Samen met Robby verkennen de kinderen de
leesmethode “Veilig leren lezen”. Kinderen moeten optimale kansen krijgen om te leren
lezen. De methode “Veilig leren leren” combineert het plezier van het samen lezen en bezig
zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat.
Voor wiskunde wordt er gewerkt met “Rekensprong plus” waar er heel veel aandacht gaat
naar klassikale instructie als onmisbare schakel in het leerproces.
Natuureducatie komt ook heel veel aan bod. Kinderen krijgen heel veel de kans om te
exploreren en te experimenteren in de vrije natuur.
Dank zij Robby wordt er ook aandacht geschonken aan kinderen die in armoede leven en
wordt armoede bespreekbaar gemaakt. Het moraliserende vingertje en de clichés worden
vermeden. Kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan.

In het 2de , 3de ,4de,5de en 6e leerjaar gebruiken we de taalmethode “Totemtaal”. Een
taalmethode voor alle leerlingen, zowel taalsterke als taalzwakke!
Het motiveert de leerlingen door originele taken en opdrachten. De methode kan
geïntegreerd worden in alle domeinen. Ze biedt veel mogelijkheden tot hoekenwerk,
contractwerk, differentiatie en remediëring. Een taalmethode die op het lijf geschreven is
van onze leerlingen.
Net zoals in het 1ste leerjaar wordt er gewerkt met “Rekensprong plus”. Computers en
tablets zijn niet meer weg te denken uit de leefwereld van de kinderen. Via rekensprong
kunnen de leerlingen Bingelen, ze maken digitale wiskundeoefeningen die aansluiten bij de
methode.
Weg met het krijtbord in het 5de en 6de leerjaar! Vanaf dit schooljaar werken wij met een
touch-tv. Dus zal uitgebreid worden in alle klassen.

STIMOB - Stimulerend Meertalig Onderwijs Brussel

Meertalig onderwijs in Nellie Melba
Waarover gaat het?




Is een vorm (taalonderwijs) waarbij een deel van het curriculum in een andere taal
dan het Nederlands wordt aangeboden. Basisschool Nellie Melba heeft gekozen voor
dans en beweging
Eerst voorbereidend vanaf de 3de kleuterklas ( begrippen oefenen aan de hand van
dans en beweging
Daarna vanaf het 1ste leerjaar.

Tot wie richt dit soort onderwijs zich?





Tot alle leerlingen, bijgevolg tot Nederlandstaligen, Franstaligen en anderstaligen.
Nederlandstalige leerlingen leren Frans volgens de beste aanpak, namelijk leren IN
plaats van leren VAN een andere taal.
Franstaligen krijgen ondersteuning in de moedertaal
Anderstaligen krijgen extra ondersteuning omdat de leerstof twee keer wordt
aangeboden (=herhalingsprincipe)

OUTDOOR LEARNING IN DE KLEUTERSCHOOL
Wekelijks gaan de peuters & kleuters van basisschool Nellie Melba op stap in de natuur. Het
komt er op neer dat men het buiten gaan op zich gebruikt om aan een specifiek doel te
werken : persoonlijke ontwikkeling, groepsdynamiek, gezondheid en natuureducatie.
De natuur, als een deel van de werkelijkheid, is de ideale plek om te experimenteren, te
tellen, te meten, te sorteren, te leren met al je zintuigen…..hoofd, hart, handen. De
verbeelding en de creativiteit van de kleuters worden aangesproken.
Daarnaast bevordert outdoor learning ook de motivatie van kinderen om te leren en blijkt
het leerresultaat voor basisvakken zoals wiskunde, taal en wetenschappen beter te zijn.
Outdoor learning maakt het onderwijs geloofwaardig en de beste handleiding om
kinderen over de wereld te leren is de werkelijkheid.

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Voor lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen
 Zwarte legging of short
 Oranje shirt van de school
 Witte sokken
 Turnpantoffels met elastiek
Voor zwemmen dragen de leerlingen
 Oranje badmuts van de school
Shirt en badmuts verkrijgbaar op het secretariaat voor 10,50 euro
Organisatie zwemmen
1e trimester: 5e en 6e leerjaar
2e trimester: 3e en 4e leerjaar
3e trimester: 1e en 2e leerjaar

UURREGELING
Kleuter

Lager

07u30 - 08u45

voorschoolse opvang

07u30 - 08u45

08u45 - 10u25

klasactiviteiten

08u45 - 10u25

10u25 - 10u50

speeltijd

10u25 - 10u50

10u50 - 12u00

klasactiviteiten

10u50 - 12u30

12u00 - 13u10

lunch + middagpauze

12u30 - 13u40

13u10 - 15u20

klasactiviteiten

13u40 - 15u20

15u20 - 18u00

naschoolse opvang

15u20 - 18u00

15u45 - 16u45

maandag:
dinsdag:
donderdag:

yogaclub
15u45 - 16u45
legoclub Melblox
handwerkclub Wollebollen

OUDERS AANDACHT!
RESPECTEER DE SCHOOLUREN EN BRENG UW KINDEREN OP TIJD NAAR SCHOOL !!!
Laattijdig toekomen stoort de lesactiviteiten. De schooldeur gaat om 9u00 dicht !

PRIJZEN & GELDOPHALING

Prijzen warme maaltijden en dranken
Kleuters:
€ 3,30
Lagere:
€ 3,70
Personeel:
€ 4,20
Soep:
€ 0,65
Alle schooldagen zijn er warme maaltijden, behalve op woensdag.
Zwemmen
Inkom bad:
Busvervoer:

€ 1,35 (3de leerjaar gaat gratis zwemmen)
€ 1,25

Voor – en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang (en de middagopvang) wordt georganiseerd door de VZW
GIBBON( Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere, 02 702 30 61). De opvangprijzen vindt u in een
addendum bij dit schoolreglement.
Volgende tarieven, bepaald door de Raad van Bestuur van vzw GIBBON, gelden voor het
schooljaar 2019-2020
Ochtendopvang:
van 7.30u tot 8.30u:
Middagopvang:
Avondopvang:
van 15.45 u tot 18.00u:
Woensdagnamiddag: van 13.00u tot 18.00u:

€ 0,25 per dag
€ 0,25 per dag
€ 1,50 per uur
€ 1,50 per uur

Betaalsysteem maaltijden
Op basis van de aanwezigheden wordt een factuur opgemaakt na afloop van iedere maand.
Deze factuur dient voor elke 10de van de maand te worden vereffend op rekeningnummer
IBAN BE95 7340 3510 9258 BIC KREDBEBB
Betaalsysteem opvang GIBBON
Op basis van de aanwezigheden wordt een factuur opgemaakt na afloop van iedere maand.
Deze factuur dient voor elke 20ste van de maand te worden vereffend op rekeningnummer
IBAN BE07 7340 3511 0066
Fiscale attesten
Voor alle opvangkosten zal de school u een fiscaal attest overhandigen

Extra - murosactiviteiten
Zoals elk schooljaar profiteren wij van het Brusselse aanbod door musea en
tentoonstellingen te bezoeken, toneelvoorstellingen en muziekactiviteiten bij te wonen, enz.
Basisschool Nellie Melba werkt ook samen met het Gemeenschapscentrum “De Rinck” in
Anderlecht en met de Gemeentelijke Bibliotheek.
Nieuw!! Zeeklassen voor het 3e en 4e leerjaar
Er bestaat een maximumfactuur:
Kleuters : 45 euro
Lagere school: 90 euro
Meerdaagse uitstappen tot einde lager onderwijs: 440 euro

AANMELDINGEN EN INSCHRIJVINGEN

-

6 – 17 januari 2020:
2 – 31 maart 2020:
Uiterlijk 30 april 2020:
4 – 26 mei 2020:
29 mei 2020:

Inschrijven broers en zussen & kinderen van personeel
Aanmelden van alle kinderen
Bekendmaking resultaat
Inschrijvingen aangemelde leerlingen
Start inschrijvingen vrije plaatsen

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
11 oktober 2019

Vrije dag (geen opvang)

28 oktober 2019 t.e.m. 3 november 2019

Herfstvakantie

11 november 2019

Wapenstilstand

23 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020

Kerstvakantie

29 januari 2020

Vrije dag (geen opvang)

12 februari 2020

Pedagogische studiedag (geen opvang)

24 februari 2020 t.e.m. 1 maart 2020

Krokusvakantie

3 april 2020

Pedagogische studiedag (geen opvang)

6 april 2020 t.e.m. 19 april 2020

Paasvakantie

1 mei 2020

Feest van de arbeid

20 mei 2020 t.e.m. 22 mei 2020

Vrije dag - Hemelvaart - brugdag

1 juni 2020

Pinkstermaandag

Het schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni 2020 om 12u. Die dag is er geen naschoolse
opvang!

BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 13 december 2019
Winterwandeling - Wintervuur
Donderdag 24 oktober 2019, 02 april 2020 en 29 juni 2020
Oudercontact
Zaterdag 16 mei 2020
Schoolfeest

VOOR- EN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN: BREDE SCHOOL
Brede school “BuitenGewoon” wil werken rond talentontwikkeling van alle kinderen, wil een
duurzame samenwerking met ouders uitbouwen, wil een hefboom zijn tegen armoede en
wil kinderen ondersteunen in een meertalige context om zo te bouwen aan een brede leeren leefomgeving. Dit gebeurt niet enkel tijdens de schooluren maar Nellie Melba wil ook
haar aanbod naschools verruimen.
Voorschools
Voor de allerkleinsten + ouders: workshops op woensdagvoormiddag (zie planning)
Spelotheek: Nelleke Spelleke op woensdag
Deze pre-school activiteiten zijn gratis.
Naschoolse clubs
Maandag
Yogaclub (1e – 2e – 3e leerjaar)
Dinsdag
Legoclub Melblox (1e kleuterklas t.e.m. 6e leerjaar)
Donderdag
Handwerkclub Wollebollen ( 1e leerjaar t.e.m. 6e leerjaar)
Plaatsen zijn beperkt per club. Wie inschrijft voor een naschoolse club schrijft in voor het
hele schooljaar. Bij geringe aanwezigheid zal het kind uitgeschreven worden.
Prijzen naschoolse clubs:
1e kind: € 1,50
2e kind: € 1,20
Contant te betalen op het einde van de maand.

3e kind: € 0,60

Start vanaf 16 september!
Woensdagnamiddagacitiveiten: Wawoe’s
Verschillende activiteiten komen aan bod
Kleuters: sport en spel (2e – 3e kleuterklas)
Lagere: koken, sport, crea,... (1e – 6e leerjaar)
Prijs: €25 voor 10 namiddagen
Contant te betalen per trimester
Start vanaf 9 oktober!
Meer info activiteiten + inschrijvingen: Woensdag 11 september 2019

OUDERBETROKKENHEID
Welbevinden
Iedereen moet zich welkom voelen op school. Leerkrachten verwelkomen de ouders
dagelijks. Kleuters mogen aan de klasdeur afgehaald worden na school.
Regelmatig gaat er op donderdag “Caféklasj” door in het leraarslokaal. Hier kan je bij een tas
koffie een informele babbel slaan met de leerkrachten.
Samenwerking met ouders
Oudercomité Nellie’s ouders
Schoolraad
Taal en verbindende communicatie
Mondelinge communicatie: schoolpoortcontacten
Schriftelijke communicatie aan de hand van pictogrammen, via klasagenda of via
maandplanning
Digitaal via Gimme (registreer op www.gimme.eu) of gesloten Facebookgroep (kleuters)
Oudermomenten in de kleuterklas
Onthaalklas:
1KK:
2KK:
3KK:

kabouterwandelingen
spel en spelen
kleuterbibliotheek
kookateliers

Transities
Pre-school – kleuterklas: Elke woensdagmorgen om 9u00.
Overgang van 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar
Versterking samenwerking onderwijs en welzijn
Hopon (solidariteit voor het gezin)
Hopon organiseert oudercafés (zie planning). Zij geven ook sessies “bewegen” voor ouders
met jonge kinderen en activiteiten rond talentontwikkeling in de kleuterklas.

