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Het Vlinderkrantje 

Onthaalbrochure 

 

 

 

“Waar ieder kind zich mag en kan ontpoppen volgens zijn kwaliteiten” 

 

 

 

 

    St-Juliaanskerklaan 16 

1160 Oudergem 

02/ 673.79.98 

Website: www.stjuliaan-devlindertuin.be  

http://www.stjuliaan-devlindertuin.be/
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Visie van onze school 

 

Wist je dat een vlinder symbool staat voor transformatie en balans?  

Deze thema’s zetten we dit nieuwe schooljaar extra in de kijker.   

Een vlinder doorloopt verschillende stadia alvorens de wereld als een volwaardige vlinder te kunnen 

verkennen. 

Zo ontstaat er uit het eitje, een rups. De rups die traag maar zeker op een zelfbewuste manier uit zijn 

omgeving leert en zich weerbaar opstelt. Op een bepaald moment zal hij merken dat het tijd wordt om 

over te gaan naar een nieuwe fase in het leven. De fase waar de rups een pop wordt. Binnenin de pop 

wordt de rups omgebouwd in een vlinder. Bij de laatste vervelling, verandert de rups in een pop. 

Binnenin de pop vindt de metamorfose plaats. Tijdens deze transformatie wordt de pop omgetoverd tot 

een prachtige vlinder. Het is de taak van de school om een vlinder te begeleiden in de juiste richting om 

zijn omgeving op een veilige manier te kunnen verkennen. Het is door middel van het maken van fouten 

dat wij het beste leren.  

 

De symmetrische vleugels van de vlinder zorgen voor evenwicht, balans. De betekenis die we aan het 

begrip geven, is voor iedereen anders. Ieder individu zoekt de balans binnenin zijn leven en daar willen 

wij als school eveneens voor zorgen. Structuur en regelmaat zijn voor een kind heel belangrijk. Zowel 

thuis als op school, zowel voor het slapengaan, als het ochtendritueel in de klas en evenwel tijdens het 

beoefenen van een hobby. 

 

Doorheen elk stadium die een kind doorloopt in zijn leven, staan de ouders/ pleegouders/ 

opvoedingsverantwoordelijken, maar ook heel het schoolteam klaar om hem/haar op te vangen en de 

beste kansen te geven om zich als volwaardig individu te kunnen ontwikkelen. 

Net zoals een vlinder zich ontpopt, willen wij onze kinderen leren om zich te ontplooien als sociale, 

zelfstandige en verantwoordelijke wezens.  

Vanuit een intens begeleidingsproces van sturing en zelfsturing doorheen alle jaren van de basisschool, 

ervaren kinderen hun kwaliteiten, hun interesses, maar ook hun groeipunten. 

De leerkracht is de spilfiguur die uw kinderen ten volle laat bloeien, exploreren, verkennen in al zijn 

facetten. Ze leren hun leerlingen het eigenaarschap in handen te nemen en ermee aan de slag te gaan. 

Aan de hand van een doordacht zorgbeleid binnen onze school, schenken wij aandacht aan ALLE 

kinderen.  
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Katholieke dialoogschool 

 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op 
onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze 
achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de 
opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool 
houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen 
zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun 
kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders 
die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen 
vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZILL-leerplan 

 
Wij vertrekken vanuit het zill-leerplan. Dat staat voor Zin in LEREN, Zin in LEVEN.  
 
Wie meer info wenst: Leerplansite | ZILL (katholiekonderwijs.vlaanderen)  
 

Nieuwe website 

 

Er wordt nog hard gewerkt aan de nieuwe website van de school. 

U krijgt zeer binnenkort iets te horen van zodra deze operationeel is. 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/
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Nuttige informatie 

Wie zijn wij? 

Onthaalklas:   Sandra Verheyden  sandra.verheyden@stjuliaan-devlindertuin.be  

1e kleuterklas:  Laura Wijns   laura.wijns@stjuliaan-devlindertuin.be    

2e kleuterklas:  Silke Lenseclaes  silke.lenseclaes@stjuliaan-devlindertuin.be   

3e kleuterklas:  Yente Depaepe  yente.depaepe@stjuliaan-devlindertuin.be  

1e leerjaar:   Marleen Bois d’Enghien marleen.boisdenghien@stjuliaan-devlindertuin.be  

Barbara Nootens    

2e leerjaar:   Fanni Vanhooren   fanni.vanhooren@stjuliaan-devlindertuin.be 

Barbara Nootens 

3e leerjaar:   Anthony Grauwels   anthony.grauwels@stjuliaan-devlindertuin.be  

4e leerjaar:   Anke Leurs    anke.leurs@stjuliaan-devlindertuin.be  

5de leerjaar:   Tünde Smekens   tunde.smeekens@stjuliaan-devlindertuin.be  

6de leerjaar:    

Zorgondersteuner:  Sarah Ballegeer   sarah.ballegeer@stjuliaan-devlindertuin.be    

 

Co-teacher voor 1ste en 2de leerjaar, beleidsmedewerker en vervangend directeur:  

Barbara Nootens: admin@stjuliaan-devlindertuin.be  

 

Zorgcoördinator: Améline De Sutter: ameline.desutter@stjuliaan-devlindertuin.be   

Boekhouding: Chris Menschaert: facturatie@lutgardiscollege.be 

Kinderverzorgster: Leen Neyns: leen.neyns@stjuliaan-devlindertuin.be  

Leerkracht bewegingsopvoeding en ICT-coördinator: Jan Vindevoghel: 

 jan.vindevoghel@stjuliaan-devlindertuin.be   

Directie: Stéphanie Vermeire: e-mail: directie@stjuliaan-devlindertuin.be telefoon: +32486215552 

 

 

 

 

mailto:sandra.verheyden@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:laura.wijns@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:silke.lenseclaes@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:yente.depaepe@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:marleen.boisdenghien@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:fanni.vanhooren@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:anthony.grauwels@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:anke.leurs@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:tunde.smeekens@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:sarah.ballegeer@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:admin@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:ameline.desutter@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:facturatie@lutgardiscollege.be
mailto:leen.neyns@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:jan.vindevoghel@stjuliaan-devlindertuin.be
mailto:directie@stjuliaan-devlindertuin.be
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Opvangjuffen: 

Caroline Masquelier - An Kinne - Leen Neyns - Anne Morlion 

 

Onderhoudspersoneel: 

Michèle Ktenas – Soumah - Tom Plador 

 

Schoolinfo 

Aanvang en einde van de lessen voor de kleuters: 

Maandag, dinsdag, donderdag: 

- Voormiddag: 8u35 – 12u00. 

- Namiddag: 13u00 – 15u35 

Woensdag: 

 8u20 – 12u00 

Vrijdag: 

- Voormiddag: 8u20 – 12u00 

- Namiddag: 13u00 – 15u00 

 

Aanvang en einde van de lessen voor de lagere school: 

Maandag, dinsdag, donderdag: 

- Voormiddag: 8u35 – 12u00. 

- Namiddag: 13u00 – 15u35 

Woensdag: 

 8u35 – 12u00  

Vrijdag: 

- Voormiddag: 8u35 – 12u00 

- Namiddag: 13u00 – 15u00 
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’s Ochtends  

Alle leerlingen worden ten laatste om 8u30 verwacht op de school. Het is niet fijn indien uw kind het 

onthaalmoment mist in de klas. 

Indien ouders/ begeleiders toch te laat komen, bellen ze aan de witte deur aan en wachten geduldig af 

tot er iemand de deur opent.  

Kus en knuffelzone gebeurt aan de schoolpoort. Dit is dé plaats om afscheid te nemen van mama, 

papa, oma, zus, broer,… Er staat steeds een opvangjuf of leerkracht klaar om de kinderen te 

ontvangen. 

Voor nieuwe peuters en kleuters op school: op de eerste schooldag mogen ouders hun kind 

vergezellen tot in de klas.  

 

’s Avonds 

Wanneer het belsignaal luidt, gaan de kinderen naar beneden in hun rij. 

Ouders wachten aan de poort wanneer ze hun kind komen ophalen. Een begeleider of leerkracht zal 

het kind begeleiden naar de poort of de begeleider zal het kind halen op de speelplaats. 

De leerlingen die met de rij naar buiten (straat) gaan, worden begeleid door opvangjuffen of 

leerkrachten. 

Indien de leerlingen tijdens de avondopvang in de opvangklas zitten, mogen ouders hun kinderen daar 

komen afhalen. 

 

Schoolagenda 

 

Daar de schoolagenda een vorm van contact is tussen ouders en school vragen wij een dagelijkse 
handtekening of paraaf. 
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Voor-en naschoolse opvang & huiswerkklas 

De voorschoolse opvang is betalend van 7u30 – 8u00 en wordt begeleid door juf Caroline (maandag, 

dinsdag, woensdag en donderdag) en juf Leen (vrijdag) in de opvangklas. 

Tarief: €0,25 per begonnen kwartier. Vanaf het 3de kind is het gratis. 

Na 8u00 betaalt u geen opvang. Alle kinderen spelen buiten.  

De naschoolse opvang is betalend van 16u00 tot en met 18u00 en wordt begeleid door juf Anne en juf 

An. 

Tarief: €0,50 per begonnen halfuur. Vanaf het 3de kind is het gratis. 

Op woensdag wordt er naschoolse opvang voorzien tot en met 15u00. 

 

De huiswerkklas wordt begeleid door een leerkracht en duurt van 16u00 – 16u30. De leerkracht heeft 

enkel een begeleidende rol. Hij/zij geeft op dat moment geen bijles. 

De huiswerkklas start op maandag 6 september. 

 

Maaltijden/ drank/ gezond tussendoortje 

Wij verkiezen gezonde tussendoortjes en water. Gelieve de tussendoortjes in een geëtiketteerde 

koekendoosje te steken en liefst zonder verpakking. Ook de drinkbus voorzien van een naam. 

Voorlopig kan er via boxbunny.be een maaltijd besteld worden. Die worden dagelijks geleverd op de 

school en worden verdeeld onder de kinderen. Ouders bestellen en betalen rechtstreeks bij de 

leverancier. De school komt hier niet in tussen. 

De menu's zijn eenvoudig, en specifiek bedacht voor kinderen: fruit is in stukjes gesneden of geschild, 
er staat altijd een vorkje of lepel erbij indien nodig, vlees is ook in stukjes gesneden, enz... Het is 
dus gemakkelijk te eten voor de leerlingen, hoe klein of groot ze ook zijn.  
 
Bestelling gebeurt heel eenvoudig rechtstreeks op de website: 
1. maak eerst een account voor uw zelf (ga die dan ook bevestigen a.h.v de mail die u vervolgens krijgt) 
2. maak een account voor uw kind(eren): 1 account per kind 
3. Koop krediet aan (1 krediet = 1 maaltijd) in de maat die uw wenst  
4. Ga uw krediet PLAATSEN op de dagen waarop uw een levering wenst (er staat een kalender op de 
account van uw kind(eren)): het kan ook heel vlug gebeuren dankzij de wizard/assistent die erbij staat 
5. Als de dagen met een kleur omringd zijn, zijn uw dagen bevestigd. U kunt ze dan wijzigen en/of 
annuleren door op de datum te gaan drukken 
 

Middagbijdrage wanneer het kind op school eet: €1,30 per dag. Vanaf het 3de kind is het gratis. 
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Verjaardagen 

Wanneer uw kind verjaart mag het een cake/taart meebrengen naar school.  Geen slagroomtaarten, 
geen drank, geen chirps en ook geen zakjes snoep wordt in de klas uitgedeeld.   
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet op school uitgedeeld.   
 

 

Belangrijke data 

 

Vrijdag 27 augustus 2021 rondleiding voor nieuwe kleuters 

Woensdag 1 september 2021 eerste schooldag (8u35 – 12u00). 

Dinsdag 7 september 2021 Infoavond voor de ouders van de kleuters 

18u – 20u 

Donderdag 9 september 2021 Infoavond voor de ouders van de lagere school 

18u – 20u 

Vrijdag 1 oktober 2021 Pedagogische studiedag 

Maandag 1 november – vrijdag 5 november 2021 Herfstvakantie 

Donderdag 11 november 2021 Wapenstilstand (geen school, geen opvang) 

Vrijdag 12 november 2021 Facultatieve vrije dag  

Week van 15 november 2021 Oudercontact 

Vrijdag 17 december 2021 Kerstmarkt  

Vrijdag 24 december 2021   Kerstavond – Lessen stoppen om 12u00 

(GEEN OPVANG) 

Dinsdag 18 januari 2022 Schoolfotograaf: individuele foto’s 

Maandag 31 januari – vrijdag 4 februari 2022 Openluchtklassen Durbuy 5de en 6de leerjaar 

Vrijdag 11 februari 2022 Facultatieve vrije dag 

Maandag 28 februari – vrijdag 4 maart 2022 Krokusvakantie 
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Maart 2021 Jeugdboekenmaand met thema: Helden en 

schurken 

Week van 14 maart 2022 Rapport 2 + oudercontact 

Maandag 21 maart 2022 Uitstap 4de leerjaar: Studio Globo: Wonen op 

het dak (13u15 – 16u15) 

Woensdag 23 maart  Pedagogische studiedag 

Maandag 4 april – maandag 18 april 

(paasmaandag) 

Paasvakantie 

Van woensdag 4 mei tot en met vrijdag 6 mei: Kasteelklassen – Het Verloren Bos voor de 1ste 

graad (1ste en 2de leerjaar) 

Zaterdag 21 mei 2022 Schoolfeest 

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 Heer Hemelvaart (geen school, geen opvang) 

en brugdag 

Maandag 6 juni 2022 Pinkstermaandag  

Donderdag 23 juni 2022 Rapport 3 + oudercontact 

Dinsdag 28 juni 2022 Proclamatie voor 3de kleuterklas en 6de leerjaar 

 

 

Bib-bezoeken 

De data voor de bib-bezoeken worden nog meegedeeld via de schoolagenda. 

 

Rapporten en oudercontacten 

Rapport 1 Maandag 15/11/21: oudercontact voor ALLE ouders. De ouders worden via een doodle/ 

smartschool uitgenodigd door de leerkracht. Dit oudercontact is verplicht. 

Rapport 2 Maandag 14/03/22: oudercontacten verlopen online en op uitnodiging van de leerkracht. 

Dit oudercontact is niet verplicht. 

Rapport 3 Donderdag 23/06/22: oudercontacten verlopen via een uitnodiging van de leerkracht.  
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Infoavond 

 

Dinsdag 7 september 2022 voor de ouders van de kleuters: 

Onthaalklas en 1ste kleuterklas 

Om hoe laat?   Start om 18u00 

Waar?    In de klas van 2de en 3de kleuterklas (oude refter) 

Wat?    1) Welkomstwoord van de directeur 

    2) De leerkrachten geven een woordje uitleg over hun werking. 

 

2de en 3de kleuterklas  

Om hoe laat?   Start om 18u45 

Waar?    In de eigen klas 

Wat?    1) Welkomstwoord van de directeur 

    2) De leerkrachten geven een woordje uitleg over hun werking. 

 

Donderdag 9 september 2022 voor de ouders van de leerlingen van de lagere school: 

Wie? De ouders/ begeleiders/ opvoedingsverantwoordelijken van de leerlingen van de 1ste graad 

Om hoe laat?  18u00 

Waar?    In de klas van juf Marleen, het 1ste leerjaar 

 

Wie? De ouders/ begeleiders/ opvoedingsverantwoordelijken van de leerlingen van de 2de graad 

Om hoe laat?  18u45 

Waar?    In de klas van juf Anke, het 4de leerjaar 

 

Wie? De ouders/ begeleiders/ opvoedingsverantwoordelijken van de leerlingen van de 3de graad 

Om hoe laat?  19u30 

Waar?    In de klas van juf Tünde, het 5de en 6de leerjaar 
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Partners van de school 

Het oudercomité:  

Voorzitter:   Mevr. Bergen mama van Victor (6L) en Felix (4L) 
Voorzitter:   Mevr. Eelsing mama van Adam (4L) 
Penningmeester:  Dhr. de Haan papa van Constance (5L) 

 

De bibliotheek van Oudergem:     https://oudergem.bibliotheek.be   

Brede School Oudergem:      www.bredeschoolbrussel.be/oudergem/  

OCB: Onderwijscentrum Brussel:     www.onderwijscentrumbrussel.be  

CLB: Centrum voor LeerlingenBegeleiding    www.vclb-pieterbreughel.be   

ONW: Ondersteuningsnetwerk West Brabant Brussel. www.onwwbb.be  

 

 

 

 

Veiligheidsmaatregelen 

 

Volwassenen dragen op school een mondmasker: 

- Buiten aan de poort: altijd 

- Buiten op de speelplaats: indien de afstand niet kan bewaard worden 

- Binnen in de schoolgebouwen: altijd 

Enkel de kinderen van het 5de en 6de leerjaar dragen een mondmasker in de klas. 

De leerlingen ontsmetten hun handen bij het binnenkomen op school.  

 

 

 

 

 

 

https://oudergem.bibliotheek.be/
http://www.bredeschoolbrussel.be/oudergem/
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
http://www.vclb-pieterbreughel.be/
http://www.onwwbb.be/
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NIEUW dit schooljaar – vanuit het departement Onderwijs 

 

Taalscreening voor kinderen van de 3de kleuterklas 

Vanaf schooljaar 2021 – 2022 screenen basisscholen in het gewoon onderwijs elke leerling van 5 jaar 

op de kennis van de onderwijstaal: “KOALA”. De screening gaat na in welke mate de leerling het 

Nederlands voldoende beheerst. De screening test voornamelijk de luistervaardigheid. 

Op basis van de resultaten van de taalscreening zullen leerlingen die het Nederlands onvoldoende 

beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands moeten volgen. Dit kan door middel van een 

taalbad.  

 

Mondmaskerplicht voor de 3de graad 

Gedurende de maand september moeten de leerlingen van de 3de graad die naar school gaan in het 

Brussels Hoofdstedelijk gewest, een mondmasker dragen. Eind september wordt deze maatregel 

geëvalueerd. 

 

 

 

Digitalisering van het onderwijs 

De Corona-periode heeft het onderwijs ook positieve zaken bijgebracht, nl: Blended learning. Het 

onderwijs werd gedwongen om op afstand onze kinderen de leerstof aan te leren. Dit kon niet anders 

dan met een computer, tablet of zelfs met de smartphone.  

Vanaf dit schooljaar 21-22 worden er middelen vrijgemaakt om de computationele vaardigheden van 

leerlingen verder te stimuleren. Daarom wordt er voor elke leerling van de 3de graad lager onderwijs 

een eigen computer, met name een chromebook, voorzien.  

Ook de andere leerlingen van de school krijgen de kans om met computers in de klas aan de slag te 

gaan. 
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Wat brengen de kinderen mee naar de klas 

 

Zindelijkheid van peuters en kleuters 

Het is zowel onze verantwoordelijkheid als dat van de ouders om in te staan voor de 

zindelijkheidstraining van de kinderen. Peuters die nog niet zindelijk zijn en op school starten, moeten 

intensief getraind worden. Wie graag hier bijkomende info voor wilt, graag mailen naar de leerkracht 

van uw kind. 

Bij peuters/kleuters die nog niet zindelijk zijn, wordt gevraagd om wegwerpluiers, toiletdoekjes en 

reserverkledij mee te geven naar de klas. Bij het niet naleven van deze afspraak, worden ouders 

gevraagd om de onkosten te vergoeden aan de school.  

 

 

 

 

 

 

Lagere schoolkinderen 

Elke leerkracht stuurde u een materialenlijst al door via mail. Enkel wat er op de lijst staat, dient 

aangekocht te worden. De rest van het materiaal voorziet de school en hoeft u NIET aan te kopen. 

Materiaal dat de school gratis voorziet: 

- Bewegingsmateriaal  

- Constructiemateriaal  

- Handboeken, schriften, werkboeken, werkbladen, fotokopieën, software,… 

- ICT-materiaal (computers, internet,…) 

- Informatiebronnen: woordenboeken, klank-en beeldmateriaal, radio, film, atlas,… 

- Kinderliteratuur: prentenboeken, voorleesboeken,.. 

- Knutselmateriaal: lijm, schaar, grondstoffen, textiel,… 

- Leer-en ontwikkelingsmateriaal: spelmateriaal, lees-en rekenmateriaal, denkspellen,… 

- Meetmateriaal: lat, graadboog, geo-driehoek, klok, thermometer,… 

- Muziekinstrumenten 

- Planningsmateriaal: schoolagenda, kalender,… 

- Smartschool (informatie volgt nog) 

- Schrijfgerief  
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Kleurpotloden en stiften mogen ouders zelf aankopen als persoonlijk materiaal van hun zoon/dochter. 

Liefst ook allemaal met naam op! 

 

Sport op school 

 

Turnen 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag turnen de leerlingen in het Gymnasium te Oudergem. 

Op woensdag turnen de leerlingen in de sportzaal van de school. 

 

Een t-shirt van de school kost 10 euro en wordt verrekend via de schoolrekening.  

Een short van de school kost 10 euro en wordt verrekend via de schoolrekening. 

 

Zwemmen 

De leerlingen gaan het 1ste trimester nog niet zwemmen, dit omwille van organisatorische redenen.  
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Afwezigheid van leerlingen 

Indien uw kind ziek is of afwezig… 

Verwittig de school voor 8u00 

a. Via telefoon: 02/ 673.79.98 

b. OF via smartschool naar de leerkracht (u krijg hiervoor nog een account) 

Reden van 
afwezigheid 

Duur Leerling of ouder 
geeft: 

Opmerking/ uitleg 

Ziekte Tot en met 3 
opeenvolgende dagen 

Schriftelijke verklaring 
van de ouders 
 

Kan maximaal 4 keer 
per jaar 
(zie 
afwezigheidsbriefjes 
achteraan in de 
schoolagenda van uw 
kind) 
 

Ziekte  Langer dan 3 
opeenvolgende 
kalenderdagen 

Medisch attest van een 
geneesheer, specialist, 
psychiater, tandarts, 
orthodontist, 
administratieve 
diensten van het 
ziekenhuis of erkend 
labo) 
 

 

Ziekte  Na 4 maal wettiging 
met verklaring van 
ouders 

Medisch attest van een 
geneesheer, specialist, 
psychiater, tandarts, 
orthodontist, 
administratieve 
diensten van het 
ziekenhuis of erkend 
labo) 

Wanneer een leerling 
reeds 4 maal afwezig 
was wegens ziekte met 
een schriftelijke 
verklaring van de 
ouders, dan is vanaf de 
5de keer een medisch 
attest vereist.  
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Nieuws vanuit de school 

 

Tijdens de zomervakantie is er heel intensief gewerkt aan de infrastructuur van de school, met andere 

woorden, de klassen zijn helemaal opgefrist om ons kwaliteitsvol onderwijs verder te zetten. Een 

verfrissende leeromgeving stimuleert de leerling net als de leerkracht om op een betrokken manier in 

de klas te zitten. 

De refter is omgebouwd tot een klaslokaal voor de 2de en de 3de kleuterklas. Een beslissing die in het 

voordeel van de leerlingen is genomen. De 2de en de 3de kleuterklas vormen samen een graadklas. 

Het 2de leerjaar verhuist naar het 3de verdiep. 

Het 5de en het 6de leerjaar worden samen een graadklas. Wij willen graag een antwoord bieden op de 

evolutie van flexibel onderwijs. Hierdoor willen wij meer inzetten op de noden van de leerlingen. Ik 

verwijs graag naar een artikel van Klasse: Jaarklassen: weg ermee? – Klasse  

Enkele voordelen van de graadklas op een rijtje: 

- Korte en doelgerichte instructies 

- Leerlingen gaan snel allemaal aan het werk 

- Ze leren zeer zelfstandig werken 

- Er zijn 2 leerkrachten en soms 3 leerkrachten aanwezig in de klas. Ze zijn elkaars co-

teachers. 

- Het voordeel van meerdere leerkrachten in een klas te hebben is dat we nog meer op maat 

kunnen werken. Leerlingen krijgen de zorg die ze verdienen en die ze nodig hebben. 

- Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen zelfstandiger aan de slag: extra taken 

worden door middel van de chromebook ter beschikking gesteld. 

- Sterkere leerlingen krijgen af en toe de verantwoordelijkheid om eens extra uitleg te geven 

aan leerlingen die meer nood hebben aan extra instructie.  

- De jongere leerlingen leren van de oudere leerlingen en omgekeerd. 

- De kinderen zijn sociaal vaardiger en hebben meer aandacht voor elkaars problemen, 

durven hulp vragen. 

- Een extra (zorg)lokaal wordt ter beschikking gesteld om de leerlingen meer rust te bieden 

om te werken voor wie daar nood aan heeft. 

- …. 

 

 

 

 

 

https://www.klasse.be/93172/jaarklassen-weg-ermee/
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Samenwerking binnen de vzw Lutgardisscholen 

 

Samen vormen wij de vzw lutgardisscholen: 

- Basisschool Wonderwoud (kleuter- en lager onderwijs) 

- Lutgardiscollege (secundair onderwijs) 

- ’t Sloeberke  (kribbe) 

- Basisschool Sint-Juliaan De Vlindertuin 
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