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Jezelf aanvaard weten

Jezelf vrij ontplooien

met je mogelijkheden

maar indien nodig

en je beperkingen

met vaste hand geleid.

om te kunnen groeien

Met je grote wonder-ogen

vanuit je eigen aanleg.

de wereld onbevangen

Jezelf mogen worden

en nieuwsgierig

op jouw tempo

tegemoet kijken

op jouw wijze.

en je betrokken weten
bij de dingen rondom jou.

Veel leesplezier!
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Aangename kennismaking!
Dit is een algemeen nummer van het Infootje, het schoolkrantje van de Vrije
Basisschool Zevergem.
Stap mee in de uitdagende wereld van een eerder kleine gezinsschool waar
talenten thuis zijn. Of houd je het liever bij een uitdagende wereld van een
talentenschool waar gezinnen thuis zijn?
Voor ons komt dit alles op hetzelfde neer. Wij trachten die unieke school te
zijn voor jouw uniek kind.
Ontdek in ieder geval dit veilig nest voor jouw kind.
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Even voorstellen
Aan de rand van de Scheldemeersen, in het hart

Wie even wil grasduinen op onze site, kan er heel

van de landelijke deelgemeente Zevergem, vind je

wat lezen over onze visie.

onze school: de Vrije Basisschool Zevergem.

Onze school is immers geen oude-stempel-school,

Door de ligging in de kleine dorpsgemeenschap is

waar alleen de verstandelijke ontwikkeling telt, en

onze school nog kleinschalig en overzichtelijk. Toch

waar alleen de beste leerlingen echt meetellen.

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

Hoewel sterk eigentijds, is onze school evenmin een
‘alternatieve school’. Neen, want we bieden de
kinderen graag een goede en veilige structuur,

Pinte, maar ook uit de omliggende gemeenten.

zodat ze vanuit een solide basis de grote wereld

Vele van die ouders maken voor hun kinderen een

leerschool...

bewuste keuze.

kunnen ontdekken. Een leefschool, maar ook een

Op onze school streven we er eenvoudigweg naar

Ze kiezen voor een kleine ‘gezinsschool’, dus voor

om de kinderen zo veelzijdig mogelijk op te voeden:

een school als een groot gezin, waar iedereen

hoofd, hart en handen. Dit in een heel zorgzame

iedereen kent.

omgeving, en in een voortdurende dialoog met de

Een school met een aantal sterke troeven:

ouders. Want jullie, ouders, kennen jullie kind door

●

een school op kindermaat

●

met een sterk doorgedreven individuele
begeleiding

●

en heel veel zorg voor alle kinderen.

en door.
We nemen je alvast graag even mee op
ontdekkingstocht doorheen dit krantje.

Een school waar je vrienden maakt voor het leven.

De beste kennismaking met deze eigenzinnige

Ook jouw kind zal graag leven en leren in een

kindje mee, maak kennis met het eigentijdse en

stimulerende en creatieve omgeving, waarin het

gezellige ’Kleuterhuis’ en proef samen even de sfeer

kind zelf echt aan bod komt.

van een uniek schooltje.

Want laten we het even duidelijk stellen: kinderen

Een unieke school voor jouw uniek kind... dat zal

hebben echter ook het volste recht op een degelijke

zeker klikken!

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.

school blijft echter een vrijblijvend bezoek. Breng je

Alvast veel lees- en kijkgenot, en … altijd welkom!
Hartelijke groeten,
Ilse De Cnuydt
Directeur

Hoe onze kinderen dat zelf ervaren, lees je her en
der in dit krantje. In dit exemplaar van ‘t Infootje
verneem je al één en ander over het hoe en
waarom van onze school.

Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!
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Een unieke school voor jouw uniek kind.
Onze visie
Via het gedicht op het voorblad laten we kort onze visie zien.
In ons opvoedingsproject ‘Ons project’ staat alles heel uitgebreid weergegeven. Waar staan wij voor?
Waar gaan wij voor? Dit is onze uitgeschreven visie op onderwijs en opvoeding.
Dit opvoedingsproject is terug te vinden op onze website www.vbszevergem.be onder de rubriek ‘Brochures’. Wil
jij dit graag op papier? Geen probleem! Op eenvoudige vraag bezorgen wij je ‘Ons project’.

Onze visie op zorgzame groei
Laten we meteen een hardnekkig misverstand uit de weg ruimen: ‘zorg’ is iets voor zwakkere leerlingen.
Uiteraard gaan kinderen die moeilijker leren wat extra zorg vragen en krijgen van ons. Net zoals kinderen die
sociaal minder competent zijn, zwak zijn van gezondheid, een beetje te voortvarend zijn, te verlegen zijn,
faalangstig zijn, wat minder spreekdurf hebben, teveel spreekdurf hebben (!), moeite hebben met afspraken,
minder goed zijn in rekenen (of in taal, of in Frans, ...), uit een eerder kansarm milieu komen, in een emotioneel
moeilijke gezinssituatie leven, nog wat jong zijn, beetje vroegrijp zijn, hoogbegaafd zijn, ...
En zo kunnen we dit lijstje helemaal vullen. Want alle kinderen, ook jouw kinderen, hebben wel eens zorg nodig.
Een zorgzame school is voor ieder kind een sterke school, een school met attente leerkrachten, met een stevige
pedagogiek en een sterke didactiek. En dat is voor iedere leerling een zegen. Een zorgzame school is
gewoonweg een goede school... voor ieder kind. Ook voor jouw kind.

Over veilige nesten en klimmers
Als leerkracht en als school kan je

Vanuit ons pedagogisch optimisme, waarbij we

‘het verschil maken’ voor sommige

eerder oog hebben voor de talenten van kinderen

kinderen. Niet ieder kind is immers

dan voor hun eventuele beperkingen, geloven we

‘doorsnee’.

immers in de groeikansen van kinderen. We blijven

Het gemiddelde kind bestaat niet,
daarom kiezen we er voor om sterk

de lat hoog leggen en hen stimuleren om zelf
oplossingsgericht te denken bij een probleem.

te diﬀerentiëren. Dat wil zeggen

Ook kinderen met leervoorsprong krijgen voldoende

dat we proberen om ieder kind

aandacht. Het is immers belangrijk om ook die

datgene te geven wat het nodig

kinderen blijvend te motiveren, en ze alle kansen te

heeft, waar het recht op heeft.

bieden om door te groeien. Ook al springen ze wel

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

al eens verder dan gepland.
Iedereen die wat “extra” 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.

daarna weer vrolijk uit te vliegen.

Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!
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Geef kleur aan je talent
Een talentenschool…
Onze school is geen zogenaamde methodeschool.
We wensen ons niet in een hokje te laten duwen,
hoe populair dit ook mag zijn.
Wel zijn we een school met een duidelijke eigen
methode.
We stemmen ons onderwijs zoveel als mogelijk af
op de behoeften van ieder kind.
Want we geloven sterk in de talenten van ieder kind,
iedere mens.
Wij vragen daarom niet hoe knap ben jij? Maar wel:
‘Hoe ben jij knap?’
Want iedereen is wel ergens goed in.
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.

Hoe ben jij knap?...
In ons opvoedingsproject ’Ons Project’ lezen we
onder meer dit:
“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.

De meervoudige intelligentie (MI) biedt
ons een positieve bril om naar kinderen
te kijken, en ook de ‘minder schoolse’
talenten in aanmerking te nemen, te
waarderen en te ontwikkelen.
We spreken over taalknap, beeldknap,
redeneerknap, zel nap, samenknap,
bewegingsknap, natuurknap,
muziekknap.
We benutten de talenten van de
kinderen - ook van de kinderen die het
moeilijk hebben op school - maximaal
om hun leren te bevorderen.
Zo helpen we de kinderen om een
realistisch zel eeld te ontwikkelen en
met zelfvertrouwen het leven tegemoet
te gaan.
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!

Groeien op eigen tempo
Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen groeien t.o.v. zichzelf. Daarom kozen wij heel bewust voor:

TEAM-codes: 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 (E), wat meer tijd (T), of mocht het wat langer materiaal
gebruiken(M)? Een teamcode naast het cijfer maakt dit duidelijk.

Geen gemiddelden en medianen: We vermeldden reeds dat er geen gemiddeld kind bestaat. Een
kind hoeft zich niet te vergelijken met de rest van de klas, enkel en alleen met zichzelf en de groeikansen die het
kind zelf boekt! Daarbij proberen we de balans te vinden tussen het kind niet te forceren maar ook door de lat wel
hoog genoeg te houden. Dit alles gebeurt aan de hand van observaties, tussentijdse evaluaties en het bieden van
heel veel kansen.

Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!
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Het schoolleven
Een eigentijdse school met levensecht onderwijs
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 vele jaren 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!
In onze eerder kleine school hebben we van ieder
leerjaar één klasje. We gaan dat zo houden, en
blijven op die manier een school op kindermaat!
Binnen deze eigentijdse school schrikken we er niet voor terug om af en toe wat leven in de brouwerij te
brengen. Levensecht onderwijs!
Of het nu een stoet door Zevergem is of een voorstelling van een cd, een volksfeest, een missiemarkt, een
koﬃemoment de eerste schooldag, mamadag, papadag, schoolvieringen,… 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 waarbij de kinderen nog vele jaren baat
zullen hebben!

Een school waar kinderen kansen krijgen
Door structuur en veiligheid
Binnen een vastgelegd doelenkader vertrekken we telkens vanuit de leefwereld van de kinderen. Op die manier
voelen kinderen zich steeds veilig en heerst er een warme sfeer op school. Vrije en gelukkige kinderen
ontwikkelen en groeien sneller. Ze staan open voor een zo rijk mogelijk aanbod en genieten ervan om zich zowel
persoonsgebonden als cultuurgebonden te ontwikkelen. Ze hebben zin in leven en zin in leren!
Om een duidelijk overzicht te bieden over alle
afspraken op onze school hebben we een speciﬁek
boekje rond het leven in ‘Ons Kleuterhuis’ (voor de
kleuters) en het ‘Schoolleven’ (voor de kinderen van
het lager). Deze zijn vooral naar de kinderen gericht.
Neem dit dus zeker met je kinderen eens door en dan
zal je zien hoe het leven op school er zoal aan toe
gaat en hoe alles gestructureerd verloopt.

Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!
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Door betrokkenheid
We hadden het reeds over de meervoudige intelligentie en de talenten van de kinderen. Daarnaast hebben wij
ook leerkrachten die eigen talenten en sterktes hebben waarmee onze kinderen kunnen gemotiveerd worden om
die van hen verder uit te bouwen. Zo kunnen de kinderen over de middag vrijblijvend deelnemen aan volgende
activiteiten.

MIDDAGSPORT: Op dinsdag- en donderdagmiddag trekt
onze leerkracht bewegingsopvoeding met de sportievelingen
naar het sportveld achter de kerk om daar voluit te kunnen
sporten.

HET SCHOOLTUINTJE: Samen met onze juf met de groene vingers mogen de
kinderen van het 2de en het
6de leerjaar ons moestuintje
onderhouden. Uiteraard wordt

er

ook heel wat lekkers gemaakt
met deze gekweekte groentjes.
Hierbij krijgen we de
medewerking van een
enthousiast lid van de
Landelijke Gilde.

CREAMIDDAGEN: De kinderen van het 5de en 6de leerjaar kunnen zich op een creatieve manier uiten tijdens
de creamiddagen met onze artistieke juf.

DE SCHOOLBIB: Als het regent, mogen we ook boekjes lezen in onze eigen schoolbib.
DANSMIDDAGEN: Een aantal keren per jaar wordt de speelplaats
tijdens de middagpauze onveilig gemaakt door een dansend volkje. Van
volksdans en de kabouterdans tot hedendaagse dansen zoals de
Jerusalema. Als we maar bewegen op muziek!

EEN EIGEN SCHOOLKOOR: Sommige kinderen
hebben wat meer ‘noten op hun zang’. Ze zingen immers
mee in het schooleigen koor Suverkliekske. En of ze het
menen! Ze brachten zelfs al een eigen CD uit en gaven
een heus optreden in het OCP. Een eigen schoolkoor… of
hoe er zo van die dingen zijn waarin een kleine school
groot kan zijn.

Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!
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Een school waar kinderen school maken
Ze mogen hun mening zeggen in...
…”MIJN GEDACHT”: Drie keer per jaar geven de

...DE SCHOOLKRING: Het inspraakorgaan van de

kinderen hun ongezouten mening over het

kinderen. Hier worden belangrijke problemen

dagdagelijkse schoolleven in een leuke enquête.

aangekaart. Samen zoeken we ook naar mogelijke
oplossingen en evalueren we reeds genomen
initiatieven. Samen weten we meer!

Ze nemen verantwoordelijkheid…
Mijn kind is een ‘BUDDY’?!
Vele kinderen (vooral de oudsten) zijn bij ons een ‘buddy’. Ze hebben gedurende een bepaalde periode een
taakje in het algemeen belang. En zo leren ze verantwoordelijkheid dragen.
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!

We vieren samen in…
… DE 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.
Soms laten we ook de ouders
even meegenieten...

Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!
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Samenwerken is de sleutel tot succes!
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. Ook in het lager worden ouders en grootouders betrokken: de mamaviering
in de meimaand, het grootouderfeest, openklasdagen 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 mee over pedagogische items. En ze zorgen
voor veel animatie, waardoor meteen ook wat geld in het laatje komt.
Dankzij hun inzet konden we de school voortdurend vernieuwen: alle
klaslokalen werden vernieuwd, de digiborden zijn al even
geïntroduceerd, de vernieuwing van het meubilair werd hierdoor
verwezenlijkt, de nieuwe screens werden een feit, enz.
Ze zijn ﬁer op hun school!

Met de gemeenschap
De plaatselijke bibliotheek: In de bibliotheek van het dorp kunnen we elke week terecht om een nieuw
boek te kiezen. In onze eigen schoolbib zorgen wij voor speciﬁeke leesboekjes om kinderen te helpen. Ook
juﬀen kunnen in beide bibliotheken boeken ontlenen.

De parochie Edith Stein binnen het principe van een Katholieke dialoogschool: Wij vinden het heel
belangrijk om in dialoog te gaan met elkaar - eender welke overtuiging, eender welke godsdienst-... in respect
met elkaar.

Landelijke Gilde: We krijgen hulp van een vrijwilliger om ons te helpen bij het schooltuintje.
Ouders/ Grootouders/…: Bij thema’s of bepaalde onderwerpen nodigen wij jullie graag uit als experten.
De gemeente De Pinte: Samen organiseren we onder andere de STRAPdag, een sportweek voor klas 4, etc.
EN NOG ZOVEEL MEER…

Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!
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Praktische informatie
Interesse in onze school?
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 vrijblijvend een mailtje naar info@vbszevergem.be of maak telefonisch een afspraak
(09/385.47.13). Je zal dan van ons verdere informatie ontvangen. Kom gerust even een kijkje nemen
en snuif zelf het schoolleven op onze school op.
Vermeld in je mail je adres en eventueel ook de naam en geboortedatum van je kind. Kinderen
geboren in 2019 mogen dit jaar inschrijven via het digitaal aanmeldingssysteem. Vragen daarbij?
Neem gerust contact op! Wij helpen je graag!
Ook in de andere klassen is er nog plaats. Wees dus gerust, er is wellicht ook een plaatsje voor jouw
kind.
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?
Neem ook zeker een kijkje op onze website www.zevergem.be en je zal het zien…
… het zal zeker klikken!

Opvang en schooluren
Opvang
Ochtend: Vanaf 7u15 ben je iedere dag welkom op school. De voorschoolse opvang is betalend tot 8u15.
Middag: De middagopvang is betalend in De Pinte-Zevergem. Het middagdutje is gratis.
Avond: Van 16u05 tot 18u00 kan je in de avondopvang op de school blijven. Onze opvang op school is iedere
dag open tot 18u00.
Grotere kinderen krijgen de kans om hun lessen en taken in orde te brengen, de kleinsten spelen onder toezicht
van hun begeleidster.
Woensdagnamiddag: Op woensdagen is er opvang tot 13u00. Je kind kan op woensdagnamiddag en op vrije
dagen naar de gemeentelijke opvang ‘Stekelbees’ en dit tot 19u00. Het busvervoer naar Stekelbees is gratis.

Vragen i.v.m. de voor- en naschoolse opvang? Neem contact op met Ferm Kinderopvang via
bko.depinte@samenferm.be of 09/245.42.96

Schooluren
Voormiddag:

8u40 – 11u50

(op woensdag les tot 11u25, op maandag start de school om 9u00)

Namiddag:

13u10 – 15u50

(vrijdag tot 15u25)

Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!
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GOED OM TE WETEN:
Data kan je telkens bekijken op onze Google kalender. (Link hem aan je eigen Google kalender en
je kan alle activiteiten op onze school inplannen.)
Noteer alvast:

○ OPENDEUR op zaterdag 6 februari tussen 10u00 en 12u00.
○ WANDELING door Zevergem met ontbijt of brunch op zondag 25 april.
○ SCHOOLFEEST op zondag 20 juni.
Lokale verlofdagen:
●
●

maandag 28 september 2020
vrijdag 29 januari 2021

Pedagogische studiedagen (Op deze dagen zijn de kinderen thuis.):
●
●
●

woensdag 14 oktober 2020
woensdag 2 december 2020
vrijdag 19 maart 2021

Opendeurdag: zaterdag 6 februari 2021
Eerste communie in Zevergem: zaterdag 1 mei in de late namiddag
Vormsel in Zevergem: Wordt bepaald door het bisdom en zou doorgaan in het weekend van
Hemelvaart of het daaropvolgende weekend.
(Van zodra we de exacte datum hebben, geven we die door!)

Wil je nog meer weten?
Veel informatie vind je op onze schoolsite www.zevergem.be

De beste manier om de school te leren kennen?
Een vrijblijvend bezoek!
Mail vandaag nog je gegevens door!
info@vbszevergem.be

Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!
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