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

Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’
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Kalender

Ma 30 facultatieve verlofdag
Di 1 L6 werkdag Natuurpunt / L4 bibliotheek / L4-5-6 huiswerkklas / K3-L1 naschoolse sport
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L4-5-6 huiswerkklas
dag van de leerkracht
uur

L2-3-4 naschoolse sport / ouderraad 20.00
K3 bibliotheek / L4-5-6 huiswerkklas / K3-L1 naschoolse sport
L5 bibliotheek
L4 De Borre / L2-6 bibliotheek / L4-5-6 huiswerkklas
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L5 start STE(A)M-klassen / L2-3-4 naschoolse sport
K1a bibliotheek / L4 kick-off project W
K2-L3 bibliotheek / L3 De Borre / L4-5-6 huiswerkklas / K3-L1 naschoolse sport
L4 naar bos / L5 einde STE(A)M-klassen

L2-3-4 naschoolse sport
K3-L1-L4 bibliotheek / zwemmen 3 / K3-L1 naschoolse sport
zingen voor de jarigen
L6 VDAB-doe-dag / L4 uitstap Provinciehuis Leuven / zwemmen L1+L5
L2 uitstap naar het bos / K1b-K2 bibliotheek / KS grootouderwandeling / rapport 1

Herfstvakantie

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
L6 – werkdag Natuurpunt
Als peter van de Bierbeekse Vallei maken de leerlingen van het zesde leerjaar aan de
hand van een spel kennis met Natuurpunt: hun doelstellingen, activiteiten, … Ze
worden warm gemaakt om zelf ook aan de slag te gaan. Tijdens de werknamiddag
voeren ze mee hooi af of ruimen snoeihout om planten en dieren meer kans te geven
op een nieuwe biotoop.

L3-4 – De Borre - Bosbouwers
De klas is aan zet en tovert een stuk bos om naar een groen speelparadijs. Gewapend
met pen en papier ontwerpen de kinderen hun favoriete speelbos. Niets is te gek voor
de BOSBOUWERS!

L5 – STE(A)M-klassen – Dikkele (Zwalm)
Onze kinderen en leerkrachten uit het vijfde leerjaar worden ondergedompeld in een
vijfdaags ‘STEAM-bad’.

L4 – Project W
Met dit project maken we kinderen bewuster van het waterverbruik in de wereld.
• We doen dit op een aantal leuke manieren, niet teveel theorie, met dingen die
hen bijblijven.
• We komen met de kinderen tot actie. Hoe kan het anders? Wat kan ik doen in
de klas, op schoolniveau en thuis?
• We willen de kinderen bijbrengen wat de effecten van oplossingen zijn, wat dit
gaat teweeg brengen. “Elk steentje helpt!”
Projecten van één dag halen weinig uit. Project W wordt gedurende het hele schooljaar
levend gehouden (cfr De Klimaatbende in L5).
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Week van het bos
Van 13 tot en met 20 oktober staat de Week van het Bos opnieuw in het teken van
ravotten. Verschillende klassen trekken er dan ook op uit naar het bos.

Zingen voor de jarigen
Op woensdag 23 oktober om 8.45 uur zingen (en dansen) we voor de jarigen
van de maand!

L6 – VDAB-doe-dag
Het Beroepenhuis vzw en VDAB verwelkomen zo'n 2270 jongeren van het zesde
leerjaar verspreid over 36 verschillende locaties.
De kinderen kruipen die dag in de huid van een lasser, een metselaar, een
vrachtwagenchauffeur, een keukenmedewerker, een verpleegkundige, een
drukvoorbereider en nog vele andere technische en praktische beroepen uit
verschillende sectoren (bijvoorbeeld: bouw, horeca, ICT, metaal en technologie,
printmedia, schoonmaak, social profit, transport en logistiek, ...).
In kleine groepen doorlopen de kinderen een parcours doorheen de verschillende
beroepsactiviteiten. De leerlingen steken zelf de handen uit de mouwen en ontdekken
hun talenten onder begeleiding van ervaren instructeurs.

L4 – uitstap naar het Provinciehuis Leuven
Er is iets niet pluis in het Provinciehuis. L4 gaat het uitzoeken.
Aansluitend bij het W.O. thema ‘uit de buurt’ brengt L4 een interactief bezoek aan het
Provinciehuis en speelt er een misdaadspel:
o de kinderen bezoeken een aantal locaties
o ze leren over de werking van de provincie in het algemeen en over de plaats van
de provincie in de structuur van Vlaanderen en België
o ze leren over de democratische besluitvorming.

Na de middag gaat L4 voor een stukje cultuur naar Museum M.

KS - grootouderwandeling
Op vrijdag 25 oktober plannen we in de kleuterschool een wandeling met
de grootouders. Na de wandeling is er natuurlijk nog tijd voor een praatje,
een gebakje en een kop koffie. Meer info volgt!

www.vrijeschoolbierbeek.be

Een pluim voor…
Dagelijks zetten onze leerkrachten zich in voor het waarmaken
van de visie van de school, het realiseren van de doelen in ons
nieuwe leerplan Zill, het werken aan de autonomie, de
betrokkenheid en competenties van jullie kinderen. In het kader
van de week van het werkgeluk (23 tot 27 september) en de dag
van de leerkracht (5 oktober) doe ik, meester Peter, een oproep
om onze leerkrachten en onze werking een pluim te geven.
Waarvoor vind jij dat onze school een pluim verdient?
Print en schrijf iets op ‘de pluim’ (of type iets en print daarna,
kleuren mag ook) en bezorg (of mail) deze aan meester Peter
vóór 4 oktober.
Je vindt een blanco ‘pluim’ op de laatste bladzijde van deze
nieuwsbrief of in de bijlage bij de mail van de nieuwsbrief.
Tegen 5 oktober zal meester Peter met alle pluimen een collage maken om in het personeelslokaal op te hangen.

Inschrijvingen
Vanaf dit schooljaar zijn we bij wet verplicht om inschrijvingen via digitale aanmelding te laten
verlopen. Deze regelgeving geldt voor alle scholen die een maximumcapaciteit hebben en kinderen
moeten weigeren. Hiermee wil de Vlaamse overheid het kamperen voor de scholen stoppen en
meer transparantie rond de inschrijvingen creëren.
Het tijdspad ziet er als volgt uit:
Tot 15 februari 2020

kunnen ouders nog vrij inschrijven in klassen met vrije plaatsen. Ze stappen dan ook
meteen na inschrijving in, in het schooljaar 2019-2020.

Van 2 maart
tot 31 maart 2020

loopt de aanmeldingsperiode. Elke ouder meldt zijn kind(eren) aan in een digitaal
systeem.

Van 1 april
tot 29 april 2020

loopt de ordening.
In eerste instantie krijgen broers en zussen en kinderen van personeelsleden
voorrang. Daarna krijgen ook 10% indicatorleerlingen voorrang.
Binnen elke groep wordt een rangorde gemaakt. Als eerste criterium geldt de
schoolkeuze, daarna de afstand school domicilieadres en daarna speelt het toeval.

Uiterlijk op 30 april 2020
Tussen 5 mei
en 26 mei 2020
Vanaf 29 mei 2020
tot 15 februari 2021

krijgen ouders een ‘ticket’ of een weigeringsdocument.
komen ouders hun ‘ticket’ verzilveren en de feitelijke inschrijving voltooien.
kunnen ouders nog vrij inschrijven in klassen met vrije plaatsen. Ze stappen dan ook
meteen na inschrijving in, in het schooljaar 2020-2021.

Op 20 februari 2020 houden wij een infomoment om ouders met nog een broertje of zusje op komst en nieuwe
ouders te informeren over onze school, maar ook over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.
Wanneer alle besprekingen met scholen uit Bierbeek en buurgemeenten zijn afgerond, zullen we de afspraken en
praktische info ook publiceren op http://www.vrijeschoolbierbeek.be/inschijven.
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De zorgwerking op onze school
Uit onze zorgvisie...
Vanuit ons pedagogisch project bouwen wij aan een zorgbeleid waarbij we oog hebben voor de totale ontwikkeling
van elk kind. Elk kind is uniek en verdient maximale ontplooiingskansen.
We proberen daarbij de sterke punten van elk kind te ontdekken en te benutten in zijn/haar leerproces. Daarbij
staan overleg, samenwerking en zorgzaam omgaan met het kind, de ouders, de klasleerkracht en het zorgteam
centraal.
1. Zorg voor het kind
We omringen onze kinderen met een brede zorg. We willen, binnen de grenzen van onze eigen draagkracht,
onderwijs realiseren dat maximaal aangepast is aan de noden van elk kind. Dit zowel voor kinderen met
extra zorgen, als voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong.
2. Zorg voor de ouders
Openheid in communicatie en transparantie in de acties van de school staan centraal. We willen praten met
ouders om samen tot oplossingen te komen.
3. Zorg voor de leerkracht.
Leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kind. Zij worden vanuit de school ondersteund
om zich voortdurend verder te ontwikkelen. Daarbij staat 'zich goed voelen' centraal, zodat er ruimte vrij is
voor de zorg voor anderen.
4. Het zorgteam.
De klasleerkracht, de zorgbegeleider, het CLB-anker en de directeur vormen het zorgteam. In overleg wordt
gezocht naar oplossingen op maat van elk kind. Daarbij wordt getracht om haalbare en duidelijke doelen te
stellen, die regelmatig geëvalueerd worden en die -indien nodig- worden bijgestuurd.

Wie?
•

•

•

•

Het eerste aanspreekpunt bij bezorgdheden, vragen en bedenkingen zijn de klasleerkrachten.
Zij zorgen voor de basiszorg in de klas.
In de lagere school is de aanwezigheid van 2 leerkrachten in elke klas een grote meerwaarde.
In de kleuterschool is juf Martien de extra leerkracht die mee de basiszorg realiseert met de kleuterleidsters.
In tweede instantie gaan we met het zorgteam verder zoeken naar oplossingen. Meester Peter en juf Katrien
worden mee betrokken.
Katrien is op maandag en donderdag op school en woensdag om de 14 dagen.
katrien_wauters@vrijeschoolbierbeek.be
Er is ook wekelijks overleg met het VCLB van Leuven. Onze ankers Els Cox (kleuters) en Laura Van Ham
(lagere school) ondersteunen de school wanneer de zorg verder uitgebreid dient te worden.
Els.cox@vclbleuven.be
Laura.vanham@vclbleuven.be
Daarnaast werken we samen met Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant, verschillende vrijwilligers en
banaba-studenten om de zorg voor de kinderen zo sterk mogelijk te maken.
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Wat? Zorg in een notendop…
Wij zetten sterk in op samen leven, omdat zich goed voelen een voorwaarde is om te leren leren. We leggen in ons
zorgbeleid dan ook sterk de klemtoon op leefzorg, naast de leerzorg.

LEER- en LEEFZORG
(zorg voor het leren en het leven)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verschillende werkvormen
met aandacht voor differentiatie:
o hoekenwerk
o contractwerk
o 4-sporenbeleid
o kleine groep
o extra/verlengde instructie
o groepswerk
o …
Differentiatie in hoeveelheid, tijd en ruimte
Zelfstandigheid en participatie
Team-teaching: 2 leerkrachten in de klas
Zorgplan op maat van het kind
Overleg met alle betrokken partijen
(kind, ouders, externe begeleiders)
Ondersteuningsteam ONWOB
Huiswerkbegeleiding
Ralfi lezen en Wibbelklas
Leesprojecten (kilometerlezen,…)
Groeiboekje rekenen
Kleutergroepjes rond motoriek,
taal- en denkontwikkeling
Extra uur Frans in de laatste graad
….

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schooltuin
Openluchtklassen
Extra aanbod sociale vaardigheden
(tweede en derde graad)
Verbindende communicatie
Klasoverschrijdend werken binnen een graad, maar
ook tussen verschillende graden en tussen kleuter
en lagere school
Vanuit interesse van de kinderen thema’s uitwerken
in de klas
Kindcontacten
Zacht onthaal
Groepswerk
Gemeenschappelijke activiteiten doorheen de hele
school (Sinterklaas, Welzijnzorg, kerstmarkt,…)
Viering van de jarigen
Maandmoment van het schoolthema
Speelplaatsuitleendienst (spelmateriaal)
Ouderbetrokkenheid
Aandacht voor talenten
Klasgesprekken
Ondersteuningsteam ONWOB
Werkgroep ‘hartige school’
…

1 oktober Grote Opening
spelotheek 'De Speelberg'
Elke dinsdag en donderdag !
lenen: 12.20 uur
inleveren: 13.00 uur

Waar mensen elkaar in ’t leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen (Carlos Desoete)
www.vrijeschoolbierbeek.be

Hartelijke dank aan onze sponsors!

Algemene Brand Beveiligings Systemen

Staatsbaan 4C1, 3210 Lubbeek
016/ 38 99 09
www.abbs.be

Oude Brusselsestraat 14, 2800 Mechelen
0476/ 89 30 69 - info@datashift.eu
http://datashift.eu

Ruisbroekstraat 31, 3360 Bierbeek
016/28 40 60 - 0478/78 28 61 - info@bestitservice.be
www.BestITService.be

Lossing 23, 2260 Heultje-Westerlo
015/ 22 53 90 - info@belgo-garant.be

TAVERNE FITNESS FEESTZAAL
Bergstraat 10, 3360 Bierbeek
016/ 46 06 07 - 0475/ 53 35 14 info@demiester.com
www.demiester.com

Bevekomsestraat 48, 3360 Bierbeek
0496/80 96 08 - info@ontrackx.com
www.ontrackx.com

Dorpsstraat 17, 3360 Bierbeek
016/ 35 53 48 - info@orbi-pharma.be
www.orbi-pharma.be

Ruisbroekstraat 63, 3360 Bierbeek
0486/ 50 66 01 - info@jipro.be
www.jipro.be

Hoogstraat 4/A, 3360 Bierbeek
0472/ 633 626 - info@jesvastgoed.be
www.jesvastgoed.be

0478/38 78 35 steven@cinegasten.be
www.cinegasten.be
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BENZINESTATION
SERGEANT – WILLEMAERTS
Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek
016/46.08.89 - info@apotheekbierbeek.be
www.apotheekbierbeek.be

Hoogstraat 29, 3306 Bierbeek
016/ 46 29 19

Dorpstraat 27, 3360 Bierbeek
016/ 44 90 92

KEI CONSULT
Schoolstraat 9, 3360 Bierbeek
0473/ 54 13 44 kei.consultingdesk@gmail.com

Wilgenstraat 3, 3360 Bierbeek
0496/ 38 62 04 - info@waterwilg.be
www.waterwilg.be

Hoegaardsesteenweg 91A, 3360 Bierbeek
016/ 89 55 10 - 0478/55 9277 - eric.abts@telenet.be
www.abtseric.be

Tiensesteenweg 333, 3010 Bierbeek
016/35 94 20 - korbeek.lo@ing.be
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CAFE VANDERVELPEN
“BIJ PAULA”
Lovenjoelsestraat 12, 3360 Bierbeek

Hoogstraat 35C, 3360 Bierbeek
016/ 46 24 10 info@dstore.be
www.dstore.be

BOUWWERKEN
LUC SWILLEN
Schoonmaak van gebouwen vóór oplevering, woningen vóór en na verhuis, kantoren, ramen

Merbeekstraat 2, 3360 Bierbeek
0478/21 79 11 Scs3@telenet.be

Hoegaardsesteenweg 31A, 3360 Bierbeek–Opvelp
016/ 73 40 63 - 0477/ 66 58 93 - Lucswillen@telenet.be

LISELORE DE VRIENDT
Uit sympathie
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