Kinderbergnieuws
Nieuwsbrief juni 2018

Vrije School Bierbeek
Bergstraat 18 – 3360 Bierbeek
www.vrijeschoolbierbeek.be

Jouw ontwerp op onze website? Op onze nieuwsbrief? Op ons briefhoofd?

ONTWERP ONS LOGO!
Beste ouders, kinderen en leerkrachten,
De school friste haar visietekst op en daar hoort een nieuw logo bij!
Neem pen en papier, wasco’s of schildergerief en leef je creatief uit. Wie weet prijkt jouw ontwerp binnenkort
wel op de homepagina van onze website, onderaan elke mail, op officieel briefpapier, …
Regels:
• In de kleuren en de vorm van het logo moeten we onze slagzin terugvinden:
warm, samen en voluit
voor de brede en evenwichtige ontwikkeling
van elk kind
•
•
•
•
•
•

Kinderen mogen hulp vragen aan ouders en leerkrachten. Uit samenwerking komen de mooiste dingen!
Je mag geen afbeelding van het internet gebruiken. Geloof in jezelf! Je kan het!
Het is niet erg als jouw ontwerp nog wat styling nodig heeft, een goed idee is al veel waard!
Het ontwerp mag op papier. Steek het dan onder gesloten envelop in de brievenbus van de school.
Het ontwerp kan digitaal. Graag doorsturen naar directie@vrijeschoolbierbeek.be
Alle ontwerpen moeten binnen zijn tegen vrijdag 22 juni.
Werd jouw logo uitgekozen? Dat verneem je in de nieuwsbrief die eind juni wordt verstuurd!
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Kalender

Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

1 Geen turnen / Generale repetitie schoolfeest
2 SCHOOLFEEST
3
(deel 2)
4 L1a De Witte Beek / K2 medisch onderzoek
5 L1b De Witte Beek / K3 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6
6 K2-K3-L1-L2 workshop afvalverwerking
7
8
9
10
11
12 huiswerkklas L4-5-6 / schoolraad
13
14 L2 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6
15 IDP6
16
17
18 IDP6 / schoolreis KS
19 IDP6 / L3 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6
20
21 K2 bibliotheek
22 einde proefwerken / L4 bibliotheek / laatste warme maaltijd (!)
23 L6 Uitstap naar zee
24

Geen warme maaltijden meer!
Ma 25 overstapdag
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26
27
28
29
30

sportdag LS / water- en modderdag KS
eindviering / rapport 6 / L2 bibliotheek / oudercontact18 uur / L6 receptie20 uur
halve dag (opvang tot 13 uur)
START ZOMERVAKANTIE

Je krijgt nog een (nieuws)brief mee van de meester of de juf met meer details over de klasactiviteiten.
Vooruitkijken? Raadpleeg onze kalender op www.vrijeschoolbierbeek.be
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Activiteiten in de kijker
L1 – De Witte Beek
L1 trekt op maandag 4 juni en dinsdag 5 juni te voet naar de
groentenboerderij in Bierbeek. Een gemotiveerde boerin en een
dertigtal kinderen van het eerste leerjaar gaan op zoek naar
lekkere, gezonde groenten van bij ons. Zo ontdekken ze hoe
spruitjes groeien, wat een koolrabi is, hoe lekker aardbeien en
tomaten écht kunnen zijn…
K2-K3-L1-L2 Workshop afval
Sorteren en bewust omgaan met afval kunnen we niet vroeg
genoeg leren. Tijdens de workshop maken de kinderen kennis
met de verschillende soorten afval en hoe deze gesorteerd
moeten worden. Ze worden zich bewust van de problemen die te
veel afval veroorzaken en zoeken samen naar oplossingen.

Schoolraad
De schoolraad bestaat uit een delegatie van ouders en
leerkrachten. Zij behandelen alle wijzigingen in het
schoolreglement, bespreken hoeveel leerkrachtenuren er naar
elke klasgroep gaan, beslissen over de facultatieve verlofdagen en
pedagogische studiedagen.
In de nieuwsbrief die we eind juni sturen, nemen de data van de
facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen op.

IDP6
De leerlingen van het zesde leerjaar doen mee aan de
interdiocesane proefwerken. In heel Vlaanderen krijgen leerlingen
van de vrije scholen eenzelfde proefwerk voor wiskunde,
Nederlands en wereldoriëntatie.

Schoolreis KS
Op maandag 18 juni gaan we met de hele kleuterschool op schoolreis naar
speelboerderij Ravot in Glabbeek.
Al ravottend ontdekken we samen de wonderen van de boerderij.
In de voormiddag gaan we de boerderij bezoeken, de dieren verzorgen en
spelen we een boerderijspel. In de namiddag is het dan tijd om de
boerderijspeeltuin te ontdekken, maken we een wandeling en spelen we allerlei
boerderijspelletjes.
Rond 15 uur trekken we terug huiswaarts.
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L6 Uitstap naar zee
Noteer alvast zaterdag 23 juni in je agenda. We trekken er voor
een laatste keer op uit! Zon, zee, strand en plezier staan op het
programma! Dit wil je niet missen...

Overstapdag
Op maandag 25 juni hebben we een overstapvoormiddag. Alle
kinderen gaan al eens kennismaken met de juf of meester van
volgend schooljaar!

Sportdag LS
Op dinsdag 26 juni hebben de leerlingen van de lagere school een
hele dag sportdag in de Borre. Picknick meegeven!

Water- en modderdag
Op 26 juni organiseert de kleuterschool een water- en
modderdag! Alle kleuters mogen naar school komen met hun
slechtste kledij. We kunnen ons hartje ophalen door te
experimenteren met water en spuiten, teilen gevuld met water,
penselen, een modderbad, enz. We mogen die dag helemaal vuil
en nat worden! Joepie!!!

Eindviering
Op de voorlaatste schooldag (28 juni) plannen we een
dankviering in de parochiekerk: “Een zee aan schatten”
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Oudercontact (28 juni)
Ouders mogen, tussen 18.00 en 20.00 uur, de werkjes (kleuters)
en de rapporten (lagere school) afhalen.
Hier wordt geen aparte uitnodiging meer voor meegegeven!

L6 receptie (28 juni)
Om 20.00 uur drinken we, samen met leerkrachten en familie een
glaasje om in schoonheid afscheid te nemen van het zesde
leerjaar.

Laatste schooldag
We bellen om 12.00 uur het schooljaar uit en beginnen aan een hopelijk zonnige - deugddoende vakantie.
Er is nog toezicht tot 13.00 uur.
Kijk de laatste schooldag ook even bij de verloren voorwerpen!
In de vakantie brengen we alle verloren kledingstukken naar de
container.

Openluchtklassen 2018-2019
Wegens organisatorische redenen hebben we de openluchtklassen van
volgend schooljaar moeten herzien. De derde kleuterklas, het eerste, derde
en vijfde leerjaar zullen niet meer naar dezelfde plaats gaan en niet meer in
dezelfde periode.
•
•
•

De derde kleuterklas en het eerste leerjaar trekken op 2 mei 2019 op tweedaagse bosklassen naar De Kluis
in Sint-Joris-Weert.
Het derde leerjaar vertrekt op 11 februari 2019 voor drie dagen op boerderijkamp in Wortel.
Het vijfde leerjaar gaat op STEM-klassen in Dikkele, van 15 oktober tot en met 19 oktober 2018.

Avondrij
Wij willen ouders graag herinneren aan volgende afspraak: wanneer de school uit is, dan
vertrekt de rij eerst. Wij willen benadrukken dat je moet wachten tot de rij oversteekt,
vooraleer je de berg op mag om je kind op te halen.
Zoniet verliezen wij het overzicht over de kinderen!
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Privacy
Voor algemene informatie en de specifiekere privacyverklaring verwijzen we graag naar
onze website.
Vanaf september 2018 zullen wij met een algemeen toestemmingsformulier werken
voor het verwerken van persoonsgegevens, geluids- en beeldmateriaal.
In tussentijd zullen wij
•
•

geen specifiek (gerichte, waar één of meerdere kinderen worden uitgelicht) beeldmateriaal verwerken of
publiceren.
de persoonsgegevens die wij van u en uw kind bewaren nauwgezet bewaken.

Indien u zich zorgen maakt over de bescherming van uw gegevens, kan u ons steeds contacteren via
privacy@vrijeschoolbierbeek.be .
Wij geven geen klaslijsten of persoonlijke gegevens meer door
voor bijvoorbeeld het organiseren van verjaardagsfeestjes!
Spreek in de overgangsperiode de klasleerkracht aan,
dan bedenken we samen een passende maar wettelijke oplossing.
(vanaf september nemen we dit ook op in het algemene toestemmingsformulier)

Samenvatting ouderavond onderwijsvernieuwing (1)
Uitdagingen van het onderwijs in Vlaanderen
1. Onze onderwijskwaliteit bewaken. Vlaanderen blijft bij de top van
de wereld scoren voor wiskunde, lezen en wetenschappen. Voor
begrijpend lezen is er wel een lichte terugval.
2. Ons onderwijs is te competentiegericht geworden. Kinderen
geven aan dat ze weinig gemotiveerd zijn om te leren, dat er
weinig interesse is.
3. Er is onvoldoende gerichte feedback en ondersteuning van
leerkrachten.
4. Kinderen reflecteren te weinig over het eigen leerproces.
5. Er is een grote kloof in Vlaanderen tussen de sterkste leerling en
de zwakste.
Finland scoort op die punten wel zeer hoog! Wat kunnen we van hen
leren? Het Fins onderwijs
• zet sterk in op talenten van kinderen.
• zet creativiteit en probleemoplossend denken centraal in de
activiteiten.
• toetst niet bij kinderen onder de 16 jaar.
• zet het welbevinden en geluk van kinderen centraal.
• laat kinderen veel spelen (4 à 5 lesuren / dag).
• geeft kinderen veel verantwoordelijkheid en inspraak.
• heeft als slagzin: Onderwijs voor elk kind.
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Onze Vlaamse overheid neemt maatregelen en formuleert naar scholen
een aantal kwaliteitsverwachtingen. Een aantal voorbeelden:
• De school moet streven naar welbevinden en betrokkenheid bij
alle lerenden en het schoolteam, en naar tevredenheid bij ouders
en bij andere relevante partners.
• Het schoolteam moet doelgericht zorgen voor een brede en
harmonische vorming die betekenisvol is (lees: waar kinderen het nut
van inzien).

•

Het schoolteam en de kinderen moeten samen een positief en
stimulerend school- en klasklimaat nastreven.
• Het schoolteam moet elke lerende een passende begeleiding
bieden met het oog op gelijke onderwijskansen.
• Het schoolteam geeft de lerenden adequate feedback met het
oog op de voortgang in het leer- en ontwikkelingsproces.
Je vindt alle kwaliteitsverwachtingen op www.mijnschoolisok.be.
Onze katholieke koepel heeft daarom nieuwe leerplannen uitgeschreven.
1. De leerinhouden (wat kinderen moeten geleerd hebben tegen het
einde van het zesde leerjaar) zijn quasi niet gewijzigd.
2. De vernieuwing zit in de manier waarop we kinderen gaan
onderwijzen.
• ‘Zin geven’ staat centraal. Kinderen (en volwassenen ook)
krijgen ‘goesting’
o als ze veel zelf mogen bepalen. We moeten opnieuw
meer geloven dat kinderen stappen kunnen en zullen
nemen. De inspraak van kinderen wordt dus groter.
o als ze zich verbonden voelen met wat geleerd moeten
worden en de groep waarbinnen dat gebeurt.
Groepsdynamiek wordt dus belangrijker, evenals
leerstof aanbrengen binnen een realistische(re)
context.
o als ze iets leren dat ze net nog niet kunnen (niet te
moeilijk, niet te gemakkelijk). We moeten dus sterker
werken op maat van elk kind.
• De vakken (taal, wiskunde, WO, …) en vakonderdelen
(taalbeschouwing, hoofdrekenen, …) vervagen. We krijgen
ontwikkelvelden in de plaats:
o Persoonsgebonden ontwikkeling
 Socio-emotioneel
 Innerlijk kompas
 Initiatief en verantwoordelijkheid
 Motorisch en zintuiglijk
o Cultuurgebonden ontwikkeling
 Oriëntatie op de wereld
 Mediakundig
 Muzisch
 Taal
 Wiskundig denken
 Rooms-katholieke godsdienst
Het ‘zijn’ wint dus aan belang. maar het ‘Kennen en
kunnen’ blijft even belangrijk.
Thematisch onderwijs krijgt de bovenhand.
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•

•

•

Leerkrachten krijgen een eerder motiverende taak. De
taak als leider blijft, maar zal dus regelmatig plaats
moeten maken voor de rol van mede-onderzoeker,
facilitator, verbinder, …
Reflecteren met kinderen over hoe ze iets hebben
aangepakt, krijgt een prominente plaats binnen de klas. Zo
leren ze zichzelf beter inschatten en eigen werkpunten te
formuleren. Daarnaast leert ook de leerkracht waar zij/hij
sterker moet op inzetten.
Evaluatie en rapporten zullen breder zijn dan nu. Minder
een vaststelling of een stand van zaken, meer een brede
kijk op de ontwikkeling van elk kind.

Wil je er alles over lezen? zill.katholiekonderwijs.vlaanderen

Op 1 septemeber 2019
zal ZILL “Zin in leren, zin in leven”
worden ingevoerd.

Om te bewaken dat we in deze vernieuwingen onze eigenheid als Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’ bewaren,
hebben we met het team onze visietekst scherp gesteld.

warm, samen en voluit
voor de brede en evenwichtige ontwikkeling
van elk kind
•

Warm: we geloven dat een familiale en hartelijke sfeer bijdraagt tot de groei van kinderen, leerkrachten en
de school als gemeenschap.

•

Samen: kinderen, ouders en leerkrachten vormen een partnerschap om het leren en leven op onze school
zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In overleg bepalen we de koers.

•

Voluit: als we iets doen, dan doen we het graag goed. We vinden de manier waarop belangrijk, maar willen
ook fier kunnen zijn op het eindresultaat.

•

Brede ontwikkeling: met een ruim onderwijsaanbod ondersteunen we kinderen in hun totale ontplooiing,
het ontdekken van de eigen talenten en het maken van realistische maar ambitieuze keuzes in het leven.

•

Evenwichtige ontwikkeling: we investeren in een degelijke basiskennis, sterke vaardigheden,
ondersteunende attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om gelukkig te functioneren in de hen
omringende wereld.

•

Elk kind: we willen onderwijs met focus op de maximale ontwikkeling van elk kind.

Open geest, positivisme, zelfstandigheid, engagement en toekomstgerichtheid zijn bepalend voor de identiteit
en het klimaat van onze school.
Onze christelijke inspiratie helpt ons hierop in te zetten: elk kind is uniek – anders zijn is ok – ieder is verantwoordelijk voor
het eigen handelen – verbondenheid en solidariteit – vertrouwen en hoop – genieten en dankbaar zijn – openheid, respect en zorg voor
mens en natuur – verwondering voor het gewone en het ongewone – vergeving en herstelgericht handelen – zorgzaamheid en troost
We onderwijzen hier niet alleen over, we leven deze waarden voor en dragen ze zo over op onze kinderen.
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Samenvatting ouderavond onderwijsvernieuwing (2)
Naast een nieuw leerplan ZILL komen er ook verschuivingen op
bestuurlijk vlak. In september 2020 zal de vzw Vrije School Bierbeek
ophouden te bestaan en komt er een nieuwe vzw waarin alle
basisscholen en secundaire scholen van Leuven en omstreken worden
opgenomen. Deze constructie is het gevolg van een decreet
“bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting”, uitgeschreven door de
Vlaamse Overheid.
Meer info: https://www.youtube.com/watch?v=3YQE3gwjl0E

Opvang, woensdagnamiddag en huiswerkklas 2018-2019
Als we het doen, dan willen we het goed doen!
• Volgend schooljaar blijft de ochtend- en avondopvang zoals je deze al jaren kent. We zijn er voor jullie van
7 uur tot 18 uur op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag.
• Voor de woensdagnamiddagen zoeken we naar een nieuwe kracht. We maken ons sterk dat we tegen
september iemand zullen vinden!
o We kunnen alvast met zekerheid zeggen dat we opvang voorzien tot 16 uur.
o Of we nog opvang organiseren tot 18 uur op woensdagnamiddag hangt af van de inschrijvingen.
We willen dan minstens voor 3 kinderen bevestiging dat opvang tot 18 uur nodig is.
• Ook voor de huiswerkklas is het niet evident om mensen te vinden. Wanneer we kwalitatief personeel
vinden, zullen we deze met graagte blijven organiseren. Zolang dat niet het geval is, organiseren we de
huiswerkklassen niet. Laat ons dus hopen dat we ook deze vacature ingevuld krijgen tegen 1 september!
We houden jullie op de hoogte!

Klasfoto’s
De klasfoto’s zijn aangekomen. Je ontvangt hier binnenkort een bestelformulier voor.

AANWEZIG TOT DE LAASTE BEL?!

FIJN DAT JE BIJ ONS BENT TOT EN MET 29 JUNI!
Campagne tegen luxeverzuim: De laatste schooldag is net zo belangrijk als de eerste!
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