Aangename kennismaking.
Je hebt een extra nummer van ‘t Infootje,
de schoolkrant van de
Vrije Basisschool Zevergem in handen.
Stap mee in de uitdagende wereld van een
eerder kleine gezinsschool waar talenten
thuis zijn.
Of houd je het liever bij de uitdagende wereld
van een talentenschool waar gezinnen thuis
zijn ?
Ontdek in ieder geval een veilig nest
voor jouw kind!

OPEN DEUR!
Zaterdag 19 november 2016
van 10.30 uur –12.00 uur
“Deze folder werd verspreid middels administratieve tussenkomst
van het gemeentebestuur met respect voor de privacywetgeving”
Editie september 2016
Vrije Basisschool Zevergem
‘t Infootje extra nummer 2016-2017
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Kinderen van het zesde
leerjaar die ooit
uitvlogen, gaven een
boodschap mee...

Je wordt niet bekeken om
je uiterlijke, ze kijken
naar je innerlijke!

J

ezelf aanvaard weten

met je mogelijkheden en je
beperkingen
Ik mocht mijn talenten tonen
en heb hier mezelf leren
kennen!
De Grote Kring is tof,
we mogen daar ons
eigen ding doen!

om te kunnen groeien
vanuit je eigen aanleg.
Jezelf mogen worden
op jouw tempo
op jouw wijze.
Jezelf vrij ontplooien
maar indien nodig met vaste
hand geleid.
Met je grote wonder-ogen
de wereld onbevangen
en nieuwsgierig tegemoet kijken
en je betrokken weten
bij de dingen rondom jou.

Opvoedingsproject ‘Ons Project’ van de
Vrije Basisschool Zevergem

Toen ik voor het eerst op
school kwam, voelde ik meteen dat dit een warme
school is.

Het is een TOP-school met
goede voorbereiding op het
middelbaar!

Elke morgen een fijn onthaal met
een juf aan de poort en een vriendelijke ‘goede morgen’!
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Even voorstellen...
Aan de rand van de Scheldemeersen, in het hart van
de landelijke deelgemeente
Zevergem, vind je onze
school: de Vrije Basisschool
Zevergem.
Door de ligging in de kleine
dorpsgemeenschap is onze
school nog kleinschalig en
overzichtelijk. Toch bloeit
de school. Want hoewel we
ons duidelijk verbonden
voelen met het Scheldedorpje Zevergem, komen
opmerkelijk veel kinderen
uit de verre of minder verre
omtrek. Niet alleen vanuit
De Pinte, maar ook uit de
omliggende gemeenten.
Vele van die ouders maken
voor hun kinderen een bewuste keuze.
Ze kiezen voor een kleine
‘gezinsschool’, dus voor
een school als een groot
gezin, waar iedereen iedereen kent.
Een school met een aantal
sterke troeven:


een school op kindermaat



met een sterk doorgedreven individuele
begeleiding



en heel veel zorg
voor alle kinderen.

Een school waar je vrienden maakt voor het leven.
Ook jouw kind zal graag

leven en leren in een stimulerende en creatieve omgeving, waarin het echt aan
bod komt.
Want laten we het even
duidelijk stellen: kinderen
hebben echter ook het volste recht op een degelijke
opvoeding.
Onze school koppelt daarom die kindvriendelijkheid
en dat welbevinden, aan
stevige afspraken en zinvolle structuren. Zo geven we
ook jouw kind de veilige
zekerheid die het nodig
heeft om zich ten volle te
kunnen ontplooien.
Hoe onze kinderen dat zelf
ervaren, lees je her en der
in dit krantje. De kinderen
van het zesde leerjaar vlogen uit, maar gaven eerst
nog een boodschap mee.
In dit exemplaar van ‘t infootje verneem je al één en
ander over het hoe en
waarom van onze school.
Wie even wil grasduinen op
onze site, kan er heel wat
lezen over onze visie.
Onze school is immers
geen oude-stempel-school,
waar alleen de verstandelijke ontwikkeling telt, en
waar alleen de beste leerlingen echt meetellen.
Hoewel sterk eigentijds, is
onze school evenmin een
‘alternatieve school’ .

Mamadag...

Neen, want we bieden de
kinderen graag een goede
en veilige structuur, zodat
ze vanuit een solide basis
de grote wereld kunnen
ontdekken. Een leefschool,
maar ook een leerschool...
Op onze school streven we
er eenvoudigweg naar om
de kinderen zo veelzijdig
mogelijk op te voeden:
hoofd, hart en handen. Dit
in een heel zorgzame omgeving, en in een voortdurende dialoog met de ouders. Want jullie, ouders,
kennen jullie kind door en
door.
We nemen je alvast graag
even mee op ontdekkingstocht doorheen dit krantje.
De beste kennismaking
met deze eigenzinnige
school blijft echter een vrijblijvend bezoek. Breng je
kindje mee, maak kennis
met het eigentijdse en gezellige ’Kleuterhuis’, en
proef samen even de sfeer
van een uniek schooltje.
Een unieke school voor
jouw uniek kind... dat zal
zeker klikken!
Alvast veel lees- en kijkgenot, en … altijd welkom!
Hartelijke groeten,
Wim Aers
Directeur

Onze ouders
maken voor hun
kinderen een
bewuste keuze.
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Meer weten?
Op eenvoudige vraag bezorgen we je Ons Project.
Dit is onze uitgeschreven visie op onderwijs en opvoeding. Daarvoor staan wij. Daarvoor gaan wij.
Veel informatie vind je op onze schoolsite

www.vbszevergem.be

En de beste manier om de school te leren kennen? Een vrijblijvend bezoek!

Geef de kinderen waarop
ze recht hebben.

Over veilige nesten en kangoeroes
Als leerkracht en als school
kan je ‘het verschil maken’
voor sommige kinderen. Niet
ieder kind is immers
‘doorsnee’.
Het gemiddelde kind bestaat
niet, daarom kiezen we er voor
om sterk te differentiëren. Dat
wil zeggen dat we proberen om
ieder kind datgene te geven
wat het nodig heeft, waar het
recht op heeft.
En voor sommige kinderen
vraagt dit wel wat meer dan de
zorg in de klas zelf.

Daartoe is er op school ook
ondersteuning om kleuters en
leerlingen ook individueel of in
kleine groepjes te begeleiden.
Ze mogen als het ware nog af
en toe even terug naar het
veilige nest, om daarna weer
vrolijk uit te vliegen.

Ook kinderen met leervoorsprong krijgen voldoende aandacht. Het is immers belangrijk
om ook die kinderen blijvend
te motiveren, en ze alle kansen te bieden om door te
groeien. Ook al springen ze wel
al eens verder dan gepland.

Vanuit ons pedagogisch optimisme, waarbij we eerder oog
hebben voor de talenten van
kinderen dan voor hun eventuele beperkingen, geloven we
immers in de groeikansen van
kinderen. We blijven de lat
hoog leggen.

Iedereen die wat extra’s nodig
heeft om te klimmen, of het
nu een eerder traag lerend
kind betreft of een heel begaafd kind, kan terecht bij de
zorgcoördinator en het team
van de ‘Klimklas’, ons zorgconcept voor àlle kinderen.

Opvang en schooluren
morgenopvang

Ruime
opvangmogelijkheden
en gunstige schooluren

Vanaf 7.15 uur ben je
iedere dag welkom op de
school.

vooraf kan je kindje blijven
tot 19 uur.

(gratis opvang door een opvangjuf).

Grotere kinderen krijgen
eerst een uurtje studie, de
kleinsten spelen onder toezicht van hun eigen begeleidster.

middagopvang

woensdagnamiddag

De middagopvang is betalend
in De Pinte-Zevergem.

Op woensdagen is er opvang
tot 13.00 uur.

Het middagdutje gratis.

Je kindje kan op woensdagnamiddag en op vrije dagen
naar de gemeentelijke opvang ‘Stekelbees’ en dit tot
19.00 uur. Het busvervoer
naar Stekelbees is gratis.

avondopvang
Van 16.15 uur tot 19 uur kan
je in de avondopvang op de
school blijven. Onze opvang
op school is iedere dag open
tot 18.00 uur, en op eenvoudig verzoek enkele dagen

schooluren



voormiddag:

8u40 – 11u50
(op woensdag les tot 11u25,
op maandag start de school
om 9u)



namiddag:

13u10 – 15u50
(vrijdag tot 15u25)
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Schoolwoordenboekje
Een inspecteur zei ooit met
een kwinkslag dat we bij een
bezoek aan onze school een
verklarend woordenboekje
moeten geven. We hanteren
inderdaad nogal wat eigenwijze schooltaal.
Die weerspiegelt meteen ook
onze unieke aanpak, nietwaar?
We geven hier een voorproefje,
dan voel je je meteen al wat
meer thuis bij een bezoek.
Grote Kring
Maandelijks komen we met
alle kleuters en kinderen samen. We tonen wat we kunnen, we genieten van wat cultuur, we staan even stil bij
belangrijke momenten, we
genieten van het samen (kind-)
zijn.
schoolbib
Drie keren in de week gaat
onze eigen schoolbib open.

Schoolkring
Het inspraakorgaan van de
kinderen. Hier worden belangrijke problemen aangekaart.
Cultuurklasje
Liefhebbers die er maar niet
genoeg van kunnen krijgen,
vinden elkaar hier tijdens de
middagpauze. Juf Hilde neemt
ze mee in de wonderlijke wereld van de schoonheid.
Dansmiddagen
Een vijftal keren per jaar wordt
de speelplaats tijdens de middagpauze onveilig gemaakt
door een dansend volkje. Van
volksdans tot de kabouterdans. Als het maar beweegt!
Maandagmorgenmuziek
De maandagen beginnen bij
ons vrolijker sinds er muziek
weerklinkt. En meteen komen
de kinderen spontaan in con-

tact met verschillende muziekgenres.

Een beetje
eigenwijs...

Mijn gedacht
Drie keer per jaar geven de
kinderen hun ongezouten mening over het dagdagelijkse
schoolleven in een leuke enquête.
Buddy
Alle grotere kinderen zijn bij
ons een ‘buddy’. Ze hebben
gedurende een bepaalde periode een taakje in het algemeen belang. En zo leren ze
verantwoordelijkheid dragen.
Teamcodes
Als je ieder kind zo veel als
mogelijk individueel begeleidt,
dan is op het rapport de ene
‘8’ de andere niet. Misschien
kreeg je kind wel wat extra
hulp, wat meer tijd, of mocht
het wat langer materiaal gebruiken? Een teamcode naast
het cijfer maakt dit duidelijk.

Een kleinschalige,
maar hedendaagse
school!
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Het schoolleven..

Levensecht onderwijs!
We schrikken er niet voor terug om af en toe wat
leven in de brouwerij te brengen. Levensecht
onderwijs!
En of het nu een folklorestoet is of een voorstelling van een cd, een volksfeest, een missiemakt,
… we hebben graag wat leven op onze school.
Zo betrekken we de kinderen (en hun familie)
meer bij het schoolgebeuren en krijgen ze een
heel positieve ingesteldheid tegenover ‘school’
en ‘leren’. En dat is nu net iets waaraan de kinderen nog vele jaren baat zullen hebben!
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Interesse in onze school? Lees dan dit...
Indien je meer wenst te vernemen over de
school en vrijblijvend wenst geïnformeerd te
worden, dan is het noodzakelijk dat je even
contact opneemt met de school.
Stuur gerust en vrijblijvend een mailtje naar
schoolzevergem@telenet.be
Vermeld je adres en eventueel ook de naam
en geboortedatum van je kind.

Je zal dan van ons verdere informatie
ontvangen, bijvoorbeeld ook onze schoolkrant ‘t Infootje.
Op deze wijze kan je een gemotiveerde
en doordachte schoolkeuze maken.
Want voor de toekomst van je kind ga je
toch niet over één nacht ijs?

Wij beschikken niet
over je adres!
Wens je verdere informatie
om een doordachte
schoolkeuze te maken?
Mail dan vandaag nog
je adres door naar
schoolzevergem@telenet.be

Mijn kind is een ‘buddy’?!
We vinden verantwoordelijkheid leren
opnemen een heel belangrijke attitude.
Wie zelf een steentje bijdraagt, zal meer
respect tonen. Voor de omgeving, het
materiaal en voor.. anderen.
Vanuit deze visie, en onder het motto ‘ik
speel mee!’, zijn alle grote kinderen
‘buddy’. Zo zijn er refterbuddy’s, kleuterbuddy’s, buddy’s die de speelgoedwinkel
openhouden, buddy’s die de melkjes en
vruchtensapjes klaarzetten, veegbuddy’s,
enz.
Zo wordt de school...MIJN school!

Veel noten op hun zang!
Inderdaad, sommige kinderen hebben
wat meer ‘noten op hun zang’. Ze zingen
immers mee in het schoolkoor Suverkliekske. En of ze het menen! Ze brachten zelfs al een eigen CD uit.
Een eigen schoolkoor… of hoe er zo van
die dingen zijn waarin een kleine school
groot kan zijn.
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Samen school maken… met de ouderraad!
Ouders zijn welkom
op onze school. En
dat zal je geweten hebben. De mamadagen en papadagen in het kleuterhuis
zijn stilaan legendarisch. In het derde
leerjaar werd het mamaproject een leuke
traditie. Iedere mama die dit wenst, mag
eens komen meedoen. En haar talenten
meteen gebruiken om samen met de
kinderen iets te doen. En de papa’s? Zij
komen ieder aan bod in het vierde leer-

jaar. Ook op andere momenten worden ouders
en grootouders betrokken: de mamaviering in
de meimaand, het grootouderfeest, enz. Eigenlijk is er wel iedere dag een ouder actief op
school. En zo hebben we het graag.
Maar het kan nog meer en beter…
Onze ouderraad is een belangrijke partner in
het schoolgebeuren. Een grote groep enthousiaste ouders staat met raad en daad achter de
school van hun kinderen. Ze denken kritisch

Ook mijn papa en
mama komen graag
naar school!

Een eigentijdse school
Wie de school voor het eerst
bezoekt, is duidelijk verbaasd
over de eigentijdse gebouwen
en lokalen die verscholen
gaan achter het historische
geveltje.
Er werd inderdaad gedurende
zowat twintig jaar gebouwd,
verbouwd, gerenoveerd…
Resultaat: een gezellig en
functioneel Kleuterhuis, aangename en moderne lokalen
voor de zes lagere klassen,
ruime speelgelegenheid, …
Kortom een eigentijdse school
die best mag gezien worden!

mee over het schoolbeleid. En ze zorgen
voor veel animatie, waardoor meteen
ook wat zaad in het bakje komt. Dankzij
hun inzet konden we de school voortdurend vernieuwen. En nu alle klaslokalen
vernieuwd werden, gooien ze zich op de
introductie van digiborden, vernieuwing
van het meubilair, enz.
Ze zijn fier op hun school!
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Inschrijven?
Afspraak 09 3854713 of
schoolzevergem@telenet.be.
Kom gerust even een kijkje
nemen!

Kinderen geboren in 2015
mogen in De Pinte-Zevergem
inschrijven vanaf 7 maart
2016.

Verdere info? Neem contact op
per mail zodat we over je gegevens beschikken.

Maar neem zeker vooraf contact op met ons!

Er is ook voor jouw kindje
plaats in het Kleuterhuis.
Kom gerust een kijkje nemen!

Help, ik vind geen school!
Neen hoor, wees gerust.
Er is wellicht ook een plaatsje voor jouw
kind.
In onze eerder kleine school hebben we
van ieder leerjaar één klasje.
We gaan dat zo houden, en blijven een
school op kindermaat.

Onze visie
op ‘een zorgzame
groei’ vind je op
de website.
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Kleuterleven...
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Een talentenschool ...
Onze school is geen zogenaamde methodeschool.

wijs zoveel als mogelijk
af op de behoeften van
ieder kind.

We wensen ons niet in
een hokje te laten duwen, hoe populair dit ook
mag zijn.

Want we geloven sterk in
de talenten van ieder
kind, iedere mens.

Wel zijn we een school
met een duidelijke eigen
methode.
We stemmen ons onder-

Wij vragen daarom niet
hoe knap ben jij? Maar
wel: ‘Hoe ben jij knap?’

Het is onder meer de
taak van de school om
samen met het kind deze
talenten te ontdekken.
Want wij geloven in onze
kinderen.
En wat meer is, de kinderen leren hier vooral
ook in zichzelf geloven.

Want iedereen is wel ergens goed in.

Hoe ben jij knap? ...
In ons opvoedingsproject talenten in aanmerking te beeld te ontwikkelen en
’Ons Project’ lezen we
nemen, te waarderen en met zelfvertrouwen het
onder meer dit:
te ontwikkelen.
leven tegemoet te gaan.
We geloven sterk in het
goede in ieder kind en
getuigen van een pedagogisch optimisme…”
We concretiseren deze
mooie woorden door het
toepassen van de principes van de meervoudige
intelligentie.

We spreken over taalknap, beeldknap, redeneerknap, zelfknap, samenknap, bewegingsknap, natuurknap, muziekknap.

We benutten de talenten
van de kinderen - ook van
de kinderen die het moeilijk hebben op school De meervoudige intellimaximaal om hun leren te
gentie (MI) biedt ons een
bevorderen.
positieve bril om naar
kinderen te kijken, en
Zo helpen we de kinderen
ook de ‘minder schoolse’ om een realistisch zelf-

Dit alles sluit naadloos
aan bij de pedagogische
visie die op onze school
leeft.
We streven dus een ontwikkeling van de totale
persoonlijkheid na.
De kinderen ervaren op
onze school een heel
brede zorg.
Want onze school is er
voor ieder kind. Ook
voor jouw kind!

Wij vragen niet hoe
knap ben jij? Maar
wel: ‘Hoe ben jij
knap?’

Een unieke school...

...voor jouw uniek kind.
Dat zal zeker klikken!

We nodigen je alvast graag uit op de volgende
opendeurdag van het Kleuterhuis.
OPENDEURDAG KLEUTERHUIS

Zaterdag 19 november 2016
van 10.30 uur –12.00 uur

