
VRIJE SCHOOL BIERBEEK
INFOMOMENT NIEUWE LEERLINGEN



WARM, SAMEN EN VOLUIT

VOOR DE BREDE EN EVENWICHTIGE ONTWIKKELING 

VAN ELK KIND

‘DE KINDERBERG’



Christelijke inspiratie

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 



DE KLEUTERSCHOOL



Instapklas - Julesklas
Juf Lies en juf Tina

2,5 jaar (2019) – instap steeds na een vakantie
voor het instapmoment is er altijd een kijkmoment





Eerste kleuterklas - Annaklas
Juf Hanne





Tweede kleuterklas
klas van Nellie en Cezar

Juf Martien





Derde kleuterklas
klas van Rube en Rutje

Meester Stijn





DE KLEUTERSCHOOL

* Elke klas heeft een eigen klasjuf
* In de instapklas is er een kinderverzorgster
* Er is een ondersteunende juf en een zorgcoördinator voor 

alle kleuters
* Wekelijks turnen

* Buitenspel

* Naar de bibliotheek, naar het theater

* Op schoolreis

* Openluchtklas: K3



DE LAGERE SCHOOL



DE LAGERE SCHOOL

* 6 leerjaren met 9 leerkrachten



Eerste leerjaar
Juf Leen en juf Els





Tweede leerjaar
Meester Hans en juf Davina





Derde leerjaar
Juf Larissa en juf Veerle





Vierde leerjaar
Juf Katrien en juf Ann





Vijfde leerjaar
Juf Evelien en juf Liese





Zesde leerjaar
Juf Kathy en juf Liese





DE LAGERE SCHOOL

* Wekelijks turnen en/of zwemmen
* Sportdagen 

* Buitenspel en actief leren

* Naar de bibliotheek

* Naar het theater

* Op schoolreis: L2, L4 en L6

* Openluchtklassen: L1, L3 en L5

* (initiatie) Frans vanaf het derde leerjaar (en jonger)



www.zill.katholiekonderwijs.vlaanderen

‘DE KINDERBERG’

Leerplan 2,5-12 jaar



www.zill.katholiekonderwijs.vlaanderen

‘DE KINDERBERG’

Leermomenten



ONZE TROEVEN



ONZE TROEVEN

* Sterke reputatie

* Zorgwerking olv zorgcoördinator

* Project- en themawerking + cursorische lessen  

* Talentdagen

* Sportdagen en -evenementen  

* Multimedia

* Nieuwe onderwijsvormen en middelen

* Openluchtklassen

* EHBO-lessen

* STEM-materiaal



ONZE TROEVEN

* Middagactiviteiten

* Acties voor het goede doel

* Oog voor natuur: Mooimakers (L3), Project W (L4), 
Klimaatbende (L5), Natuurpunt (L6)

* Opvang (7-18u), op woensdag (-16u)

* Warme middagmalen 

* Huiswerkklas L(4)-5-6

* Naschoolse sport

* Speelweide met zandbak, moestuin, kippen, …

* Vernieuwde accommodatie



CAPACITEIT EN INSCHRIJVINGEN

*

broers en zussen + kinderen personeel 🗹

capaciteit 2021-2022
(voorlopig, na de inschrijvingen 

broers en zussen)

K1a (2019): 20 plaatsen
K1b (2018): 5 plaatsen
K2  (2017): 6 plaatsen
K3  (2016): 0 plaatsen
L1   (2015): 9 plaatsen
L2   (2014): 0 plaatsen
L3   (2013): 5 plaatsen
L4   (2012): 1 plaatsen
L5   (2011): 0 plaatsen
L6   (2010): 3 plaatsen



016 46 40 37

www.vrijeschoolbierbeek.be


