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Samen beleven 

Samen verwonderen 

 

Posthoornstraat 20 , 9200 Dendermonde 

052 21 30 06 

                                          052 25 17 78 ( secretariaat centrum)  

info@leefschooldendermonde.be 

http://leefschooldendermonde.be 
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Welkom  

 

Beste ouder(s)  

 

Welkom op onze Leefschool, via deze infobundel willen we jullie een overzicht geven van waar wij als Leefschool voor staan, 

hoe onze manier van werken is, wie we zijn, … 

 

We willen jullie niet overladen met informatie, maar we willen jullie op deze manier een stukje ondersteunen in de, soms 

moeilijke, keuze die jullie moeten maken voor je kind(eren).  

Een school kies je niet voor even… het is een plaats waar je kind, en jullie, de komende jaren wel heel wat tijd zal vertoeven. 

Het is een plaats waar je kind zich moet thuis voelen, gelukkig kan worden, nieuwe dingen kan ontdekken en wil leren.  

 

Binnen de drukte van het leven van vandaag, hebben onze kinderen rust en ondersteuning nodig. Kinderen herademen als de 

leerkracht hen individueel kent, hen volgt in leerplezier en verdriet, mee sport en speelt, met hen de natuur verkent, tijd 

maakt om samen verwonderd te zijn,… Dit is waar het onderwijsproject van onze basisschool, onze Leefschool voor staat.  

 

We maken samen school, met alle participanten. We streven samen naar een serene sfeer met respect voor elk kind, voor 

iedereen. Want pas als kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ten volle ontplooien en kunnen we er samen met u voor 

zorgen dat je kind alle vaardigheden en talenten ten volle kan benutten.  

Samen met alle participanten streven wij naar een serene sfeer met respect voor elk kind, want pas als kinderen zich goed 

voelen, kunnen ze komen tot leren.  

 

Met vriendelijke groeten  

 

Kathy Van Langenhoven           Linsy Beeckwee 

Directeur              Coördinator  
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Onze schoolvisie 

 

SAMEN BELEVEN  

SAMEN VERWONDEREN 

samen – actief – eigenaarschap  

 

Onze Leefschool = een school om te leven en te leren  

Onze Leefschool is een plek om te leren en te experimenteren, maar bovenal om te beleven. In een gezellige leeromgeving met veel 

groene speelruimte voelen leerlingen zich goed in hun vel.  

Pas dan is er ruimte om de eigen talenten en die van anderen te ontdekken en samen de wereld te exploreren.  

Kinderen hebben een natuurlijke drang tot leren, gedreven door hun verwondering, elk op hun unieke manier. Het is de taak van het 

onderwijs om te helpen deze natuurlijke creativiteit en leergierigheid nog verder te stimuleren en te ontwikkelen.  

 

Onze Leefschool = een plek waar je je thuis voelt 

Wie wil kunnen leren, moet zich eerst thuis voelen, geborgenheid voelen. Onze leefschool vormt een warme en huiselijke omgeving waar 

iedereen zich thuis mag voelen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de inrichting van onze klassen, deze zijn er op gericht om samen te (be)leven 

met verschillende leeftijden, net zoals een gezinsstructuur.  

Veiligheid en geborgenheid zijn immers de basisvoorwaarden om ergens te kunnen aarden, een goede relatie aan te gaan en te leren. 

We willen de overgang tussen thuis en school zo klein mogelijk houden. De jongste kleuters starten hun dag in het Nestje en als ouders 

ben je niet alleen welkom aan de schoolpoort, maar in onze volledige school.  
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Onze Leefschool = samen leren 

We werken met leefgroepen in graadsklassen, waar kinderen van verschillende leeftijden samen zitten. Op die manier stimuleren we het 

leren van elkaar. Het sociale aspect, of het wij-gevoel zorgt voor een grote verbondenheid. Een sterk sociaal weefsel maakt dat de 

school niet alleen een plaats of een gebouw is, maar vooral een netwerk van relaties. We maken samen school met onze kinderen,  

(groot-)ouders, buren, leerkrachten, coördinator, directeur: WE! 

 

 

 

Onze Leefschool = zelf kiezen 

De kinderen komen in groep tot een onderwerp of onderzoeksvraag waarrond zij een geruime tijd willen werken. Omdat dit project 

gedragen wordt door de groep is de betrokkenheid groot. Dat wil zeggen dat het leren vertrekt vanuit de intrinsieke motivatie en 

interesses van de kinderen. De kinderen stellen samen met de leerkracht leerdoelen op binnen onze werkwijze van ‘hoofd-handen-hart’ 

en bekijken op welke manier de vragen die ze zich stellen kunnen beantwoord worden. Het reflecteren en evalueren van een project en 

onderzoek wordt ook gezien als een waardevol leermoment.  
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Onze Leefschool = ervaringen opdoen  

We werken ervaringsgericht, dat wil zeggen dat leren zo veel als kan concreet wordt gemaakt. We gaan op onderzoek uit, we zijn niet 

gebonden aan onze klasmuren. We gaan actief op zoek binnen de samenleving: mensen worden uitgenodigd om samen met de kinderen aan 

het project te werken of we gaan zelf op bezoek om te ontdekken hoe de realiteit in elkaar zit. We leren de kinderen om open te staan 

voor andere visies, ideeën, meningen en culturen.  

Onze Leefschool = iedereen is uniek  

In onze school erkennen we dat elk kind zijn eigen persoonlijkheid heeft en bijgevolg ook op zijn eigen, unieke manier de wereld bevat. 

We zetten dan ook in op differentiatie en zelfstandig werk. 

Via differentiatie bepaalt elk kind voor een stuk zijn eigen leertraject, hierbij ondersteund door de leerkracht met de leerplandoelen in 

het achterhoofd. Op die manier geven we plaats aan de autonomie, de zelfontplooiing en de eigenheid van elk kind. Onze kinderen worden 

eigenaar van hun eigen leren.  
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Het ABC van onze Leefschool 

 

 

A 

Afval 

We streven ernaar zo weinig mogelijk afval te produceren: 

- herbruikbare waterflessen  

- doosjes voor fruit, koek, boterhammen 

- sorteren! 

 

Actief 

We leren onze kinderen zelf de touwtjes in handen te nemen bij hun eigen leerproces, zelf actief op zoek te gaan naar 

oplossingen voor hun onderzoeksvragen. 

 

Axenroos 

Met de dieren en hun gedragingen van de stad van Axen reiken we onze kinderen tools aan om te communiceren met elkaar over 

hun eigen gedrag/gevoelens en die van anderen. Vanaf de jongste kleuters worden de dieren met hun eigenschappen aangebracht 

op een speelse manier, bij de oudere leerlingen wordt de nadruk gelegd op de eigenschappen en de manier van communiceren 

onderling. Belangrijk hierbij is dat er geen oordeel geveld wordt over welke manier van communiceren de beste of de slechtste 

is.  

Ateliers 

Via atelierwerking halen we de talenten van (groot-)ouders, familie, vrienden en buren binnen. Ze gaan tijdens workshops aan de 

slag met een kleine groep kinderen.  
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B 

Babbels 

Meermaals per schooljaar gaan de Leefgroepbabbels door. Hierbij worden ouders op school uitgenodigd om meer inzicht te 

krijgen in de schoolwerking, de toekomstplannen, projecten, … 

Buurt 

Als Leefschool willen we actief deel uitmaken van onze buurt, school maken we samen, met iedereen rond ons. Via de samen-

moestuin willen we de drempel verlagen. 

Buiten 

Iedereen heeft nood aan frisse lucht en beweging, we spelen dan ook zoveel mogelijk buiten tijdens de speeltijden, regen en 

koude houdt ons niet tegen! 

Bewegen 

Het is belangrijk dat kinderen voldoende bewegingskansen doorheen de dag krijgen. Buiten het standaardaanbod van de 

wekelijkse lessen lichamelijke opvoeding voor alle kinderen, letten we erop dat de kinderen doorheen de dag voldoende beweging 

krijgen. De lessen gaan door in de grote sportzaal op het Centrum, door onze 2 turnmeesters Niels en Stef.  

Zwemlessen staan ingepland vanaf de oudste kleutergroep, voor de kinderen van het lager worden deze op maat van de groep 

ingepland. 

Blinken 

Wanneer een kind een stapje vooruit zet in zijn of haar ontwikkeling, hoe klein of groot dit ook mag zijn, laten we dit kind 

‘blinken’. Andere kinderen worden hierdoor ongedwongen gemotiveerd om zelf ook een stapje vooruit te zetten en te blinken. 

 

C 

CLB 

Centrum voor leerlingenbegeleiding, zij kunnen je helpen bij vragen over leren en studeren, de onderwijsloopbaan van je kind, 

psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg.  
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Contacten 

4x per schooljaar organiseren we een oudercontact om de evolutie van uw kind op een formele wijze te bespreken. Daarnaast 

worden er ook regelmatig kindcontacten georganiseerd met de klasleerkracht.  

 

 

D 

Differentiatie 

Via differentiatie bepaalt elk kind voor een stuk zijn eigen leertraject, hierbij ondersteund door de begeleider met de 

leerplandoelen in het achterhoofd. Op die manier geven we plaats aan de autonomie, de zelfontplooiing en de eigenheid van elk 

kind. 

Doelen 

Onze kinderen werken aan dezelfde leerplandoelen als binnen een school met een traditionele onderwijsvorm, alleen is de manier 

waarop we samen aan die doelen werken anders. 

 

E 

Ervaringsgericht 

We laten onze kinderen zoveel mogelijk beleven en verwonderen, kennismaken met de echte wereld, zowel binnen als buiten onze 

leefgroepen. 

Eigenaarschap 

We voelen ons verantwoordelijk en we nemen die verantwoordelijkheid ook op. We worden ons bewust van de keuzes die we 

maken, we mogen ons trots voelen als het goed gaat en als het fout loopt, leren we hieruit.  

Onze kinderen leren hun eigen pad uit te stippelen. Ze leren waarin ze goed zijn en waarin ze beter kunnen worden, wat ze nodig 

hebben, hoeveel tijd ze daarvoor spenderen, wat de volgende stap zal zijn in hun leerproces. 

Executieve functies 

We bereiden onze kinderen zoveel mogelijk voor op het latere leven, we zetten daarom vanaf de kleuterklas sterk in op het 

ontwikkelen van executieve functies. Dit zijn de denkfuncties die we nodig hebben om succesvol te kunnen functioneren in het 

dagelijkse leven, met alle uitdagingen of veranderingen die dit dagelijkse leven met zich mee brengen. Omgaan met emoties, 

prikkels van buitenaf, impulsen die uit jezelf komen, … nemen hier een belangrijke plaats in.  
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F 

Fruitproject 

We werken samen met een lokale fruithandelaar om dagelijks, in de voormiddag, een vers stuk fruit aan te bieden aan al onze 

kinderen, we vragen hiervoor maandelijks een bijdrage van €5. 

Forum 

Door en voor onze kinderen!  

Het zijn de kinderen die inhoud geven aan ons tweewekelijks forum. 

Hierbij laten de kinderen aan elkaar zien waar ze op dat moment mee bezig zijn binnen hun leefgroep. Het forum is ook 

toegankelijk voor ouders, zodat ook zij betrokken worden bij het klas- en schoolgebeuren.  

Een forum is geen show of presentatiestukje maar een manier van overdracht, op niveau van de kinderen. De leerkrachten 

ondersteunen de kinderen hierbij in de opbouw en uitwerking. 

 

Festival 

In juni houden we ons Leeffestival, een combinatie van volksfeest, optredens, uitdagingen, … waar alle kinderen en hun familie, 

vrienden, de buurt, … op welkom zijn.  

 

Facebook 

GO Leefschool Dendermonde, daar kan je ons vinden. Per Leefgroep wordt je uitgenodigd om lid te worden van een besloten 

groep, zo krijg je visueel een zicht van wat er zich allemaal afspeelt in de groep van je kind(eren). Op de hoofdpagina kan je info 

vinden rond activiteiten, oproepen, …  

 

G 

GO! 

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  

= Gelijke kansen + kwaliteitsvol onderwijs + Samen leren samenleven 

Groep 

We werken met leefgroepen in graadsklassen, waar kinderen van verschillende leeftijden samen zitten. Op die manier stimuleren 

we het leren van elkaar. Het sociale aspect, of het wij-gevoel zorgt voor een grote verbondenheid.  
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Leefgroep 1: kleuters - Leefgroep 2: 1ste en 2de leerjaar - Leefgroep 3: 3de en 4de leerjaar  - Leefgroep 4: 5de en 6de leerjaar  

Groeiboek 

We vinden het belangrijk dat dit document weergeeft waar we als school voor staan. U gaat hier daarom geen 

standaardbeoordeling met punten terugvinden, maar vooral duiding via afzonderlijke doelen die uw kind moet bereiken en het 

‘woord van de leerkracht’. We bekijken uw kind in zijn totaliteit; ja, schoolse vaardigheden en kennis zijn belangrijk maar we 

hebben ook als doel onze kinderen te ondersteunen in hun totale ontwikkeling, hen te laten groeien en ontplooien in al hun 

talenten.  

Dit document (4x/schooljaar) maakt deel uit van onze totale manier van evalueren. Samen met de formele oudercontacten en 

overlegmomenten met externen, de informele gesprekken met u als ouder, de kindgesprekken met de klasleerkracht, de 

kringmomenten, … komen we tot een totaalbeeld van uw kind. 

De oudste kleuters van leefgroep 1 krijgen een geschreven evaluatie in december en juni.  

GWP 

= Geïntegreerde Werk Periode  

Elke 2 jaar gaan alle leefgroepen van het lager op GWP, ze verblijven dan een week buiten school. De leerlingen van de oudste 

leefgroep worden betrokken in de organisatie hiervan. 

 

H 

Huiswerk 

Wij streven naar zo weinig mogelijk huiswerk; kinderen werken al hard genoeg tijdens de schooluren. 

En toch … leerden wij dat er ook thuis tijd besteed moet worden aan het automatiseren van bijvoorbeeld lezen, splitsingen, 

tafels en het memoriseren van bijvoorbeeld Franse woordenschat. We kiezen ook voor huiswerk op maat, wanneer er extra 

oefening nodig is.  

Daarnaast krijgen onze kinderen regelmatig de opdracht om een kring voor te bereiden en opzoekwerk te verrichten in verband 

met een gekozen thema. 

Hoofd Handen Hart 

Onze projecten en thema’s krijgen inhoud via het HHH-principe:  

Hoofd: wat willen we leren, weten, ontdekken? 
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Handen: wat willen we maken, creëren? 

Hart: wie willen we worden en zijn, wat kunnen we betekenen voor anderen dichtbij en in de maatschappij, voor de wereld? 

 

I 

IBO 

We werken samen met stad Dendermonde voor de voor- en naschoolse opvang. Belangrijk is om tijdig met hen contact op te 

nemen om de inschrijving in orde te brengen: 

0473/92 24 11 of opvang.orc@dendermonde.be 

Infobord 

Aan de schoolpoort kan je ons infobord vinden met daarop de data van forum, atelier, leefgroepbabbel, … Ook vragen voor hulp, 

ondersteuning, … komen daarop te hangen. 

 

J 

Jezelf  

Ieder van ons heeft zijn eigen persoonlijkheid, we vinden het dan ook heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn! 

 

K 

Koffieklets 

Na elk forum is er een koffieklets, georganiseerd door de ouderraad. Een gezellig napraten met andere ouders en leerkrachten 

tijdens een kopje koffie/thee met een gebakje erbij.  

Klusdagen 

Een aantal keer per jaar roepen we familieleden op om te komen helpen klussen. Dit kan met een nieuw project in de tuin zijn, het 

opfrissen van een lokaal, nieuwe bomen planten… eigenlijk alles waar we wel wat helpende handen kunnen voor gebruiken. 

Kringen 

De kring is de start van een nieuwe dag in de leefgroep. De kinderen ontmoeten elkaar in een gezellige, aangename zithoek. Er 

wordt gepraat over eigen belevenissen en ervaringen binnen en buiten de school, actualiteit, … De leefwereld van het kind staat 

in de kring centraal en tijdens deze momenten brengen onze kinderen hun belevingen, vragen, verwondering binnen in de 

leefgroep.  

Op het einde van elke dag komen we nog eens kort samen in de kring om onze dag te overlopen. Wat hebben we geleerd? Wat was  

bijzonder aan deze dag? 

mailto:opvang.orc@dendermonde.be
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L 

Leren Leren 

Leren onthouden – Leren zelfstandig werken – Leren plannen – Leren samenwerken – Leren reflecteren – Leren leven  

De leerlingen worden systematisch gestimuleerd tot zelfwerkzaamheid. 

Bij ons is “leren leren” geen vak, maar wordt deze vaardigheid doorheen de basisschool door de kinderen verworven. Dit vb. door 

opzoekwerk samen te vatten en te schematiseren,… 

Daarenboven proberen we, op een systematische manier, de kinderen te leren hoe ze zelf hun dag- of weekschema kunnen 

invullen. 

Uiteraard waakt de leerkracht dat de afspraken nageleefd worden en wordt ook de verwerkte leerstof strikt bijgehouden. 

 

 

M 

Moestuin 

Vooraan het domein kan je onze samen-moestuin vinden. Onder begeleiding van moestuincoaches laten we daar dingen groeien en 

bloeien. Het is een plek voor ontdekkingen en verwondering, samen met ouders, familie en buren.  

MOS 

Samen met Milieueducatie op School hebben we grootse plannen voor onze buitenruimte. Zo kunnen we onze eigen groene 

omgeving maximaal inzetten en kansen creëren om te ontdekken, te beleven en verwonderd te zijn.   

 

N 

Nieuws 

Maandelijks kan je het Leefschoolnieuws in je postvak IN op smartschool vinden. Daar krijg je een overzicht van de afgelopen 

maand, wat er allemaal gebeurd is in de verschillende leefgroepen en op onze school. Je vindt er ook onze wist-je-datjes in en 

een handige kalender voor de volgende maand.  

Nestje 

Onze klasruimte dicht in de buurt van de grote kleuterklas, een  

rustige, geborgen en prikkelarme ruimte met veel plaats om te bewegen. Ouders krijgen ’s ochtends de kans om mee in de klas te 

gaan met hun peuter en samen de dag in de klas te starten. Op deze manier willen we voor onze jongste kleuters de overstap 

tussen thuis en school nog kleiner maken. 

 Ouders 

Elk ouder is lid van onze leefschool en we vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Via het agenda, smartschool, het forum, 

het leefschoolnieuws, de groeiboeken en de leefschoolbabbels houden wij ouders graag op de hoogte van wat er leeft in  onze 
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O school. Uiteraard is ook directe communicatie zeer belangrijk. 

 

Oudergesprekken 

Contact tussen leerkracht en ouders is erg belangrijk. Het kan op een informele manier (’s ochtends en ’s avonds aan de 

klasdeur), maar het kan ook op een formele manier (tijdens een oudergesprek). Uitgebreide gesprekken worden georganiseerd – 

zie jaarkalender. 

 

Ouderraad 

Als kleinschalige school hebben we ook een kleine, fijne ouderraad. Zij ondersteunen onze school en leerkrachten waar nodig, en 

organiseren allerlei activiteiten waardoor we onze school nog verder kunnen uitbouwen.  

 

Onderzoeksvragen 

We stimuleren onze kinderen om onderzoeksvragen te bedenken bij de ervaringen, verwondering, thema’s, projecten die ze 

binnenbrengen in de klasgroep. Dit kan leiden tot een groots project of een mini-onderzoek waarbij ze zelf aan de slag gaan en 

de antwoorden zoeken/ontdekken.  

Outdoor-learning 

Outdoor learning is actief en echt leren in de buitenlucht, waardoor al hun zintuigen geprikkeld worden en de leerlingen veel 

meer gaan bijleren en onthouden. Het is actief op zoek gaan in de natuur om op een andere manier lesinhouden op te nemen. We 

zetten hiervoor onze buitenklas in, ook onze buitenruimte in zijn totaliteit wordt hiervoor gebruikt en is in constante 

ontwikkeling.   

 

P 

Projectwerking 

Een project komt enkel tot stand als alle kinderen samen iets willen weten, doen, maken. 

De 4 fases van een project: 

1) sprokkelfase = onderzoeksvragen verzamelen, verwonderen, belevenissen delen, nieuwsgierigheid delen 

2) voorbereiden = wat? weten, doen, zijn + plannen (ook leefgroepbabbel) 

3) realiseren = we doen, doen, doen….we werken naar een eindproduct. De gehele werking wordt ondergedompeld in het 

project. 

4) verwerken = het geleerde vastzetten door oefenen en leren 

Bij een project zijn de kinderen eigenaar van hun plan en uitwerking. 
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Plein 

Op het leerplein verwerken en oefenen onze kinderen de leerinhouden zelfstandig in, doen er mini-onderzoeken en kunnen 

creatief aan de slag gaan. Dit alles gebeurt samen, we begeleiden hen om in duo of in groepjes van 4 aan de slag te gaan, elkaar te 

begeleiden en uitdagen. 

 

Plannen 

We leren onze kinderen om zelf hun plan te maken, dit start al van in de kleuterklas. Ze worden zelf eigenaar van hun leerproces 

en worden hier sterk in ondersteund door de leerkrachten. Door middel van weekplanningen, contractwerk en zelfstandige 

werktijd leren onze kinderen hoeveel tijd ze moeten voorzien voor bepaalde taken.  

 

 

Q 

Quote 

‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.’ 

De bekende quote van Pippi Langkous, we willen onze kinderen meegeven dat proberen mag, dat niet altijd alles moet lukken maar 

dat het proces ook juist heel waardevol is.  

 

R 

Respect 

Wij leren en leven samen in de school, de buurt, de wereld. We leren respectvol omgaan met onszelf, de anderen, materialen, de 

wereld. 

 

S 

Smartschool 

Ons digitaal communicatieplatform waarvoor elke ouder een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt. Alle briefwisseling, maar 

ook als u een vraag hebt of … kan u deze mailen via smartschool. We streven ernaar om zo weinig mogelijk papier te verspillen, 

dus regelmatig checken is de boodschap! 

 

Schoolpoort 

Onze poort staat altijd open! Wij vinden het belangrijk dat ouders en begeleiders ten alle tijden met elkaar kunnen babbelen, we 

gebruiken het kleine poortje vooraan het domein. Wil je tijdens de schooluren even langsgaan bij Linsy? Dat kan eenvoudig via de 

grote poort aan de linkerkant van het domein. 
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T 

Thuisgevoel 

Het is belangrijk dat onze kinderen zich thuis voelen op school. We creëren een leefruimte waar de kinderen op een gezellige, 

rustige manier kunnen leven, werken en zichzelf zijn. Elke leefruimte is ingedeeld in verschillende hoeken met elk hun eigen 

functie. De kring is het centrum van de klas. Daarnaast vind je ook ruimtes voor hoekenwerk, instructies, zelfstandig werk en 

leerpleinen. 

We creëren een sfeer waar geborgenheid, rust en jezelf mogen zijn centraal staan. 

Talenten 

Ieder van ons beschikt over talenten en kan aan een ander iets bijleren. Met onze atelierwerking, projectwerking en kringen 

geven we ieder de kans om deze talenten te ontwikkelen.  

 

U 

Uniek 

Iedereen is uniek en leert op zijn manier. In onze school erkennen we dat elk kind zijn eigen persoonlijkheid heeft en bijgevolg 

ook zijn eigen unieke manier om de wereld te bevatten. We zetten dan ook in op differentiatie en zelfstandig werk. 

 

V 

Vragen 

We zijn een school met een open cultuur en we vinden het belangrijk dat je met je vragen, bezorgdheden en complimenten bij ons 

terecht kan. Zowel in de rol van ouder als in de rol van lid van onze organisatie. 

→ bij de klasleerkracht: vragen die horen bij je kind en de klas, en vragen over leerbegeleiding (zorg)  

→ bij het schoolsecretariaat: vragen rond attesten, betalingen, schoolverzekering, … 

→ coördinator/directeur: vragen rond het reilen en zeilen op de leefschool, melding afwezigheid, praktische vragen rond de 

schoolorganisatie en vragen rond het pedagogisch project,… 

Vrije teksten 

We starten hier al mee van bij onze jongste kleuters, het is niet alleen een creatieve uiting maar het maakt onze kinderen ook 

bewust van klanken, taalgebruik, spellingsregels, zinsconstructies, … 

Verjaardagen 

Op je verjaardag mag je blinken als een pauw, iedereen wordt gevierd op school. Individuele cadeautjes zijn niet toegelaten, 
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maar een klascadeautje is altijd welkom. Bij de kleuters worden ouders uitgenodigd op de maandelijkse verjaardagsnamiddag om 

samen iets te bakken/koken. 

 

W 

Water 

Op school drinken we water uit een herbruikbare waterfles, die ten allen tijde kan bijgevuld worden. Onze kinderen mogen hun 

waterfles ook meenemen in de leefgroepen.  

WWW 

www.leefschooldendermonde.be:  hier kan je allerlei praktische informatie vinden zoals de jaarkalender, de voorbije edities van 

het Leefschoolnieuws, de evolutie van onze buitenruimte…  

 

XY 

X & Y 

Iedereen is welkom op onze Leefschool én iedereen mag zichzelf zijn bij ons! 

 

Z 

Zorg 

Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind, baseren wij ons op het zorgcontinuüm. De eerstelijnszorg zal steeds de 

leerkracht zijn. Indien dit niet voldoende blijkt, werken we samen met de  zorgcoördinator. Aanhoudende zorgnoden worden 

besproken op een overleg en daar bekijken we de verdere mogelijkheden. Samen met de leerling, de ouders, de leerkracht, de 

zorgcoördinator, de directeur en het CLB kijken we naar de mogelijke oplossingen. 

ZRL 

= Zelfregulerend leren, het proces waarbij leerlingen hun gedrag, gedachten, motivatie en emoties zelf sturen in functie van hun 

doelen en bijsturen afhankelijk van de context.  

We baseren ons hiervoor op de bouwstenen van Zimmerman, we leren onze kinderen zelf naar hun doelen toe te werken, elk op 

hun eigen manier. 

 

http://www.leefschooldendermonde.be/
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Op onze leefschool: praktisch 

1. Wie zijn wij? 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathy 

Directeur 

 

Linsy 

Coördinator 

Zorgcoördinator kleuters 

 

An 

Leefgroep 1  

 Nestje 

 

Sofie 

Leefgroep 1  

oudste kleuters 

 

Flor 

Leefgroep 2 

 

Femke 

Leefgroep 3 

 

Valerie 

Leefgroep 4 

 

Sonia 

Zorg lager + Frans 

 

Petra 

Zorgcoördinator lager 
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1. Hoe ziet een dag op de leefschool er uit? 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

8.00 Schoolpoort gaat open: ingang via het houten poortje. 

Voor 8.00 verplicht gebruik maken van IBO. 

We spelen buiten, bij slecht weer kan er binnen geschuild worden in de paviljoenen.  

Leerlingen lager kunnen vanaf 8.15 in de eigen klas werken (eigen keuze). 

8.30 Klastijd 

Kringen – 1ste lesuur 

9.20 2de lesuur 

10.10 Speeltijd met fruit 

10.25 3de lesuur 

11.15 4de lesuur 

12.05 Middag  

13.20 5de lesuur 

14.00 6de leesuur 

15.00 Einde klastijd 

Leerlingen maken zich klaar om naar huis te gaan en worden afgehaald voor 15.15 via 

het houten poortje. 

Vanaf 15.15 is er opvang voorzien door IBO. 
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2. Brengen en afhalen van de leerlingen 

De school heeft – samen met de ouders – een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van al haar kinderen. Ook kinderen hebben 

nood aan vaste gewoonten en structuur. Mogen we dan ook vragen om vanaf de eerste schooldag de afspraken te respecteren 

➔  Brengen van de leerlingen 

Voor 8.00u: leerlingen gaan naar de voorschoolse opvang, georganiseerd door stad Dendermonde – IBO. 

Tussen 8.00u en 8.30u: leerlingen worden via de kleine, groene poortje naar de speelplaats gebracht. Kinderen die met de fiets komen, 

stallen hun fiets links in de fietsenstalling. 

 

Na 8.30u: wanneer kinderen uitzonderlijk te laat zullen aanwezig zijn, graag verwittigen op 052/21 30 06 of via smartschool.   

➔  Einde klastijd 

Tussen 15.05u en 15.15u: de kinderen worden afgehaald op de speelplaats, ouders wachten buiten het schooldomein of aan ‘de 

Koffieklets’ vooraan het domein.  

Na 15.15u wordt er gebruik gemaakt van de naschoolse opvang via IBO. 

 

3. Verzekering 

Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen alle ongevallen die tijdens de normale schoolactiviteiten gebeuren: bij sport en spel,  bij 

uitstappen, tijdens de verplaatsing van huis naar school en omgekeerd. 

De schoolverzekering geldt niet:  

- Voor materiële schade, behalve brilschade (tot een door de verzekeringsinstantie bepaald bedrag). 
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- Voor leerlingen die zonder voorafgaande toestemming van de coördinator, de school verlaten  tijdens de schooluren of pauzes 

(document toestemming afhalen bij de coördinator – aanvraag gebeurt via de schoolagenda of via smartschool). 

- Voor de leerlingen die niet de gewone weg volgen tussen school en huis en dit binnen de normale tijdsduur.                                                                                                                                                                   

- Voor leerlingen die het schoolreglement niet naleven. 

 

Op weg van en naar school: 

Door de weg van en naar school dient er verstaan te worden de tijd die normaal nodig is en de wegen die normaal gevolgd moeten worden 

om zich te begeven naar of terug te keren van de school of de vastgestelde verzamelplaats. Voor de definitie van het begrip “normale 

tijd en normale weg” wordt er toepasselijk verwezen naar de bepalingen die inzake arbeidsongevallen (weg van het werk) toepasselijk 

zijn. 

 

De verzekeraar van de school is: 

Ethias 

Prins Bisschopssingel 73 

3500 HASSELT 

Telefoon: 011/28.21.11 

 

Wat bij een ongeval op school of op weg van en naar school ?   

- Het ongeval binnen de kortst mogelijke tijd melden aan de coördinator en de klasleerkracht. 

- Het ongeval bij uw ziekenfonds aangeven.  

- De doktersrekeningen en rekeningen van apotheker, kliniek, enz. zelf eerst betalen en uw ziekenfonds verzoeken om 

terugbetaling van hun aandeel in deze kosten en een attest waarop naast de gevraagde bedragen, het door het ziekenfonds 

bekostigde deel vermeld staat.  

- Dit attest bezorgen op het secretariaat.                                                                                                             De op de ziekte- 

en invaliditeitsverzekering toepasselijke wetgeving ontslaat de ziekenfondsen niet van de uitkeringen bij ongevallen op school en 

op weg tussen huis en school. De tegemoetkoming van Ethias in de verzorgingskosten is een aanvulling van de wettelijke 

uitkeringen van het ziekenfonds. 
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4. Facturatie 

 

Facturatie pedagogische dienstverlenging of maximumfactuur – zie ook regelgeving:  

 

Periode 2- en 3-jarigen 4-jarigen 5-jarigen & 

leerplichtige 

kleuters 

Lager onderwijs 

september 15 Euro 15 Euro 15 Euro 30 Euro 

januari  15 Euro 15 Euro 15 Euro 30 Euro 

april  15 Euro 15 Euro 15 Euro 30 Euro 

 

Alle ouders ontvangen een overzicht van de verschillende uitstappen en zwembeurten (zie ook activiteitenkalender op de website van de 

school). 

 

5. Lessen Lichamelijke Opvoeding: 2 lesuren voor alle klassen  

 

Door de medische wereld wordt met zorg gewezen op de achteruitgang van de lichamelijke conditie van de kinderen en op het behoud 

van de lessen Lichamelijke Opvoeding. Daarom vragen wij de ouders - in het belang van hun kind - niet snel  naar een vrijstelling te 

grijpen. Leerlingen die om medische redenen tijdelijk van de lessen Lichamelijke Opvoeding vrijgesteld zijn, dienen wel in de les 

aanwezig te zijn en een aangepaste taak i.v.m. sport, hygiëne e.d.m. te maken. Wanneer de school sportactiviteiten organiseert tijdens 

de normale lesuren (bv. jaarlijkse sportdag) worden deze door iedereen bijgewoond. Wie een medisch attest kan voorleggen, krijgt een 

vervangtaak en is op school aanwezig. 

Benodigdheden LO: turnpantoffels, een zwarte short en een t-shirt bedrukt met het logo van de school (deze wordt op de school te 

koop aangeboden aan de kostprijs van € 8,00 voor een t-shirt). 
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Zwemmen wordt 1 jaar gratis aangeboden tijdens het 6de leerjaar.  

Een zwembeurt kost 1.50€ en wordt verrekend via de maximumfactuur. Het zwemprogramma kan je ook terugvinden in de 

activiteitenkalender op de website. 

Onderzoek toont aan dat het  ‘leren zwemmen’ maar vooral effect heeft als je er vroegtijdig mee start en dit in een lessenreeks plaatst.  

Vanaf het 4de leerjaar wordt het zwemmen onderhouden.  

  

6. Verjaardagen 

Elke jarige wordt in de Leefgroep uitgebreid gevierd!  

We vragen geen traktaties of individuele geschenkjes mee te brengen, ze worden terug meegegeven naar huis.  

Wat welk kan, vrijblijvend, is een klas- of schoolcadeau. Denk maar aan een prenten- of leesboek, zaden voor in de moestuin, 

zandbakspeelgoed, tuingereedschap, … Je kan zeker bij de klasleerkrachten terecht voor tips.  

Bij onze kleuters is er 1x per maand ook een verjaardagsnamiddag. Daarop worden alle jarigen van die maand nog eens extra 

gevierd, eventueel samen met de ouders. Ouders kunnen er dan voor kiezen om iets te komen bakken/koken i n de Leefgroep 

en zo deel uit te maken van een gezellige verjaardagsnamiddag samen met hun kleuter.  

 

7. Wat eten/drinken we op school?  

We voorzien via ons fruitproject elke voormiddag zelf vers fruit voor al onze kinderen. Kinderen mogen altijd iets extra meebrengen 

voor na de lunch zoals een voedzame koek (zonder chocolade), extra fruit, yoghurt, …  Snoep op school is niet toegelaten.  

We juichen het toe dat veel kinderen hun tussendoortje in een herbruikbaar koekendoosje (wel naamtekenen) meebrengen (geen 

koekjes in verpakking). Met de herbruikbare doosjes proberen we de afvalberg zo klein mogelijk te houden.  

 

De leerlingen mogen voldoende water drinken, ook tijdens klastijd, en we stimuleren hier ook onze kleuters in. Een goede drinkbus is een 

verantwoord alternatief voor wegwerpflesjes.   

Allerlei soorten fris-, energie- en sportdranken zijn uiteraard niet toegelaten.  
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8. Afwezig? 

Kleuter: 

Ondanks dat kleuters niet leerplichtig zijn, vragen wij toch aan de ouders om – in geval van afwezigheid – de school hierover te 

informeren voor 8.30u.  

 - klasleerkracht: via bericht op smartschool 

 - coördinator: via telefoon 052 21 30 06 

Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt dezelfde regeling als in het lager 

onderwijs (cfr. Afwezigheden in het lager onderwijs + schoolreglement). 

Lager: 

De reglementering i.v.m. afwezigheden wordt uitgebreid beschreven in het schoolreglement.  

- Elke afwezigheid op school dient gerechtvaardigd te worden.  

- Het geijkt document bevat 4 strookjes (zie documenten begin schooljaar) waarmee een korte afwezigheid wegens ziekte kan 

gewettigd worden (max. 3 dagen en slechts 4x per jaar). Ze worden afgegeven aan de klasleerkracht. Vanaf de 5de keer is een medisch 

attest vereist. Indien de leerling voor een langere periode gewettigd afwezig is, zal de school alles in het werk stellen om de 

leerachterstand tot een minimum te beperken. Aarzel niet om de coördiantor te contacteren wanneer er problemen zijn. 

- Andere redenen van afwezigheden: zie schoolreglement. 

- Kinderen die vaak afwezig zijn, lopen vaak risico op een ernstige leerachterstand.  

Houd uw kind dus niet nodeloos thuis. 

 

9. CLB 

Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders , leerkrachten voor begeleiding, hulp en informatie terecht kunnen. In een CLB werken 

onder andere maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, verpleegsters, … 

Ouders en leerlingen die vragen hebben of die informatie, advies of raad wensen kunnen contact opnemen met het CLB. Zij oriënteren 

vooral  kinderen naar de meest passende studierichting/onderwijsvorm of begeleiden kinderen met gedragsstoornissen. Er kunnen ook 

andere aspecten zijn die om aandacht vragen: slapeloosheid, groeistoornissen, voortdurend ruzie in de klas, enz… 
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Het CLB zal zoveel mogelijk hulp bieden, maar zij kunnen spijtig genoeg niet alle problemen oplossen. Bij ernstige problemen verwijzen 

ze door naar andere, meer gespecialiseerde diensten. 

Onze school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De leerlingen worden wekelijks besproken en aan mogelijke 

problemen wordt meteen een oplossing geboden. 

Ankerpersoon: Dorien Van Weyenberg  (psychisch – pedagogisch consulent): 052 33 88 80 

 

10. Keuze levensbeschouwelijke vakken  

Bij een eerste inschrijving van een leerling vullen de ouders of verantwoordelijke persoon (voogd) een schriftelijke verklaring in over de 

keuze tussen de cursus Godsdienst en de cursus Moraal.  

Deze keuze kan niet meer worden gewijzigd gedurende het betrokken schooljaar – zie ook wetgeving schoolreglement. 

 

11. Medicatie op school 

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort op school. Medicatie wordt 

dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school: een antibioticakuur die nog niet 

volledig ten einde is, medicatie tegen suikerziekte, … 

Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om – als uw kind absoluut medicatie moet nemen 

tijdens de schooluren – de volgende regels in acht te nemen: 

Wanneer een kind medicatie moet innemen en mag deelnemen aan de lessen, dienen de ouders aan de school een attest (bijwonen lessen 

+ toedienen medicatie – zie ook gekleurde bundel) te bezorgen. Hierop staat het volgende vermeld: de benaming van de medicatie, de 

wijze van bewaring, toediening en de toe te dienen dosis. 

Dit alles kan als de school en de leerkracht op de hoogte is van de te nemen bijzondere voorzorgen en eventueel op de hoogte is van de 

te nemen bijzondere voorzorgen en eventueel ongewenste effecten. 
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12. Fotografie en privacywet 

De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken 

we voor onze schoolwebsite, Facebookpagina en we illustreren er publicaties mee. Door het schoolreglement te ondertekenen geeft u 

stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. 

Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat hierover geposeerde, individuele foto’s 

en geposeerde groeps – en klasfoto’s. We vragen u daarom het geijkte formulier (zie bundel begin schooljaar) in te vullen en af te geven 

aan de klasleerkracht. 

 

13. Mededeling omtrent boekenfonds en materialen 

De leer – en werkboekjes mogen door de kinderen gratis gebruikt worden. Ook bijna alle verbruiksmateriaal (zoals schriften, kopieën, …) 

wordt hen kosteloos verstrekt (zie ook schoolreglement). 

We dringen er echter wel op aan dat alle boeken met zorg en orde gebruikt worden. Beschadigde boeken dienen vergoed te worden. 

 

14. Verantwoordelijkheid 

De school is niet verantwoordelijk voor geld en waardevolle voorwerpen die onbewaakt achtergelaten worden op de speelplaats, in de 

gangen of in de klassen (zie ook schoolreglement). 

Het breken van vensters, deuren en andere voorwerpen valt ten laste van de persoon die de schade veroorzaakt (zie ook 

schoolreglement). 

 

 


