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 warm, samen en voluit voor de brede en evenwichtige ontwikkeling van elk kind 

 

 

 

  Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’ 

NIEUWSBRIEF / eind juni 2019 

 

geen warme maaltijden! 

Ma 24 overstapdag / L4 picknick / L3 projectafsluiter: Samen op stap. 

Di 25 sportdag LS / water- en modderdag KS / L3: klasnacht 

Wo 26 voetbalmatch L6 vs leerkrachten 
10.30 uur

 / diploma-uitreiking K3 
11.00 uur 

Do 27 L5 provinciaal domein / L2 bibliotheek / jarigen van juni, juli en augustus   

rapport 6 / klasmoment
18-20 uur

 / receptie uitzwaaiers
20 uur 

Vr 28 eindviering 
9.30 uur

 / pensioenviering juf Marijke / halve dag (opvang tot 13 uur)
 

Za 29 START ZOMERVAKANTIE 

Zo 30  
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DE PLANNING 2019-2020 IS EEN VOORLOPIGE PLANNING! Tegen 1 september wordt de planning gefinaliseerd. 

di 27 augustus Klusavond 
18.00 – 21.00 uur 

do 29 augustus Openklasmoment KS + L1 
18.00 – 20.00 uur 

ma 2 september Eerste schooldag 
8.45 uur

 

vr 6 september Infomoment lagere school 
18.00 – 21.30 uur

  

   

wo 18 september Pedagogische studiedag 

ma 30 september Facultatieve verlofdag 

ma 28 oktober Herfstvakantie 
tem vrijdag 1 november 

wo 20 november Pedagogische studiedag  

ma 23 december Kerstvakantie
 tem vrijdag 3 januari

 

wo 15 januari Pedagogische studiedag 

ma 3 februari Facultatieve verlofdag 

ma 24 februari Krokusvakantie
 tem vrijdag 28 februari

 

ma 6 april Paasvakantie 
tem vrijdag 17 april

 

vr 1 mei Dag van de arbeid 

wo 20 mei Pedagogische studiedag 

do 21 mei Hemelvaart 

vr 22 mei Brugdag 

ma 1 juni Pinkstermaandag 

di 30 juni Laatste (halve) schooldag 

   

L5 14 oktober STEM-klassen 
5 dagen 

L3 4 november Boerderijklassen 
3 dagen 

K3-L1 7 mei Bosklassen 
2 dagen 

 

Vooruitkijken? Raadpleeg onze kalender op www.vrijeschoolbierbeek.be 

Klusavond 

Op dinsdag 27 augustus organiseren we een klusavond. Tussen 18.00 uur en 21.00 

uur hopen we met zo veel mogelijk ouders en leerkrachten aan de slag te gaan. 

We verven de grondtekeningen op de speelplaats en geven de huisjes op het 

kleuterkoertje een likje verf.  

Daarnaast zijn er nog tal van andere kleinere klusjes waarvan we hopen dat een ouder deze voor ons kan doen. Zo 

hoeven we er geen klusjesman voor te betalen en blijft er meer geld over voor didactisch materiaal voor de 

kinderen. In de nieuwsbrief van augustus maken we een overzichtje van wat er te doen staat. 

Openklas- en infomomenten 

Op het openklasmoment van donderdag 29 augustus zijn alle kleuters en kinderen van het eerste leerjaar (en hun 

ouders)  welkom om al even in de klas te komen piepen. De lagere school heeft een infomoment op vrijdag 6 

september. De ouderraad zorgt voor een drankje zodat deze momenten extra gezellig worden.  



www.vrijeschoolbierbeek.be 

Juf Marijke gaat met pensioen 

Na jarenlange inzet voor de kinderen van het tweede leerjaar, kan juf Marijke genieten van een extra 

lange vakantie. Natuurlijk laten we haar niet zomaar vertrekken. Op vrijdag 28 juni vieren we met 

alle kinderen haar pensioen.  

Juf Marijke, we wensen jou een welverdiende rust toe! 

 

 

BEDANKT! 

…kinderen voor jullie inzet! 

…ouders, leerkrachten en bestuurders voor het begeleiden van onze 

uitstappen, voor het deelnemen aan de ouderraad, voor het meedenken 

in de schoolraad, voor de klusjes, voor de hulp op het eetfeest, voor het 

begeleiden van onze zwemlessen, voor de bediening op het schoolfeest, 

voor het besturen van de school in het schoolbestuur, voor het 

voorlezen in de klas, voor het inspringen bij de afwas, voor het 

sponsoren van onze nieuwsbrief, voor… 

Voor het schooljaar 2019-2020 hopen wij opnieuw op jullie steun te mogen rekenen! 
 

In het schooljaar 2019-2020 plant de school een extra pedagogische studiedag op 20/5 

Volgend schooljaar heeft de school niet drie maar vier halve pedagogische studiedagen (vrij voor 

de kinderen, overleg voor de leerkrachten). Deze extra halve dag kadert binnen de  

onderwijsvernieuwing en werd goedgekeurd door het schoolbestuur en de onderwijsinspectie.      

Resultaten EVALUATIEBOX 6 

Sinds dit schooljaar hebben de interdiocesane proefwerken een andere naam gekregen: evaluatiebox. Het principe 

blijft evenwel hetzelfde: Alle zesdeklassers in Vlaamse Katholieke scholen krijgen dezelfde test. Onze resultaten* 

worden vergeleken met Vlaanderen én scholen met een gelijkaardig doelpubliek (de referentiegroep). 

 
Voor Frans (lezen en luisteren) scoren we met 73 % 

pal op het Vlaamse gemiddelde en de 

referentiegroep. We doen het wel net iets beter 

voor lezen in het Frans dan Vlaanderen. 

 
Voor WO werd binnen het onderdeel ‘Mens en 

maatschappij’ een focus gelegd op ‘Tijd’. Onze 

school scoort op dit onderdeel 66 %, wat niet 

bijster hoog is maar nog steeds 4 % hoger dan 

Vlaanderen en 2 % hoger dan de referentiegroep. 

 
Binnen WO werd ook het onderdeel 

‘Wetenschappen en techniek’ getest. Met 71% 

behalen onze kinderen op ‘Techniek’ gemiddeld 

6% meer dan Vlaanderen en 4 % meer dan onze 

referentiegroep. 

 

 
Voor Nederlands (lezen) ligt ons gemiddelde op 74 

%, 9% boven het Vlaamse gemiddelde en 7% boven 

de referentiegroep. 

 

 
Voor Wiskunde (afronden, schatten en schattend 

rekenen & lengte, omtrek en oppervlakte) scoren 

we met een gemiddelde van 73%, 6 % meer dan 

Vlaanderen en 3 % meer dan de referentiegroep. 

Hoewel we als school blij zijn dat we 

boven de gemiddelden blijven 

scoren, zien we wel een algemene 

daling in heel Vlaanderen voor 

Nederlands en WO. Deze evolutie 

blijft zorgwekkend. We moeten ons 

hierover met het Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen en over de koepels heen 

zeker bezinnen! 

 

 
 

(*) De resultaten geven ons slechts een indicatie van onze interne kwaliteit. Om correct te evalueren maken we met de school een zeer grondige analyse. Op 

basis hiervan sturen we ons aanbod en onze aanpak bij.  
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ONS JAARTHEMA VOOR 2019-2020! 

EEN THEMA ROND HOOP  

VERTROUWEN, VEERKRACHT, ZORGEN VOOR ELKAAR, VERBINDEN, DROMEN, PLEZIER MAKEN, VERGEVEN EN VOLHOUDEN. 

 ‘Zetel’verdeling 2019-2020 

juf Lies 

juf Hanne 

juf Tina
  ma + di

  

juf Tamara  

juf Lieselotte 
 

 

juf Martien 
4/5

  
 

 

juf Leen 
 

Juf Els 
4/5 

meester Hans 
 

 

meester Vic 
½ 

 

juf Larissa 
4/5

 

juf Veerle 
4/6

 

juf Katrien L 

juf Ann 
7/12

 
 

 

juf Evelien 

juf Liese  

juf Kathy 

K1 

K1 

kinderverzorging K1  

K2  

K3  
pedagogische beleidsondersteuning 

aanvangsbegeleider kleuterschool 

kikkerklas K2-3  
schrijfsdans K2-3 

 

L1 
coördinator RALFI (lezen) 

L1 

L2 
EHBO 

STEM-coach 

L2 

L3 

L3 

L4 

L4 
coördinator Wibbel (rekenen) 

aanvangsbegeleiding lagere school 

L5 

L5 + L6 

L6 

meester Gunther 
4/5

 

juf Marijke B 
 

meester Toon  

 

juf Katrien W 
ma + do

 
 

 

 

Griet 
di vm + wo vm + do + vr nm 

 

Toon 
2 uur 

Chantal 
ma nm

 

Luc 
do nm

 

 

Eliane 
 

Ludo 

Karla 

 

meester Peter 

turnen en zwemmen 

zwemmen  

zwemmen  

 

zorgcoördinator 
sociale vaardigheden 

aanvangsbegeleider zorg 

 

administratie 

boekhouding 

preventie 

ICT 

 

opvang 
keuken 

toezicht 

onderhoud 

 

directeur 

 

Tijdens de overstapdag op maandag 24 juni gaan de kinderen al eens kennis maken met hun nieuwe leerkrachten. 

Vermits meester Hans en meester Vic in ziekteverlof zijn, krijgen de kinderen van het huidige eerste leerjaar extra 

sportactiviteiten van meester Gunther.  

Infrastructuurwerken 

In de zomervakantie wordt de refter-keuken eindelijk geschilderd.  

Tijdens het eerste trimester finaliseren we het dossier voor zonnepanelen. Tegen het einde van het jaar 

2019 zouden  de panelen moeten geplaatst zijn.  
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Belangrijk 

 

Kijk voor het einde van het schooljaar bij de verloren voorwerpen! 

Op 3 juli 2019 brengen we alle achtergelaten kledingstukken, 

fruitpotjes, brooddozen, enz… naar een goed doel!  

Op de planning 2019-2020 

In september starten we met een nieuwe rekenmethode: Reken Maar. Deze is gelijkaardig aan de 

huidige methode van rekenen, alleen heeft deze meer en beter differentiatiemateriaal voor zwakkere 

en sterkere leerlingen … en is ze aangepast aan het nieuwe leerplan ZILL.   

We zetten volgend schooljaar het RALFI-lezen en de Wibbelklas verder voor kinderen die het moeilijker 

hebben met lezen en rekenen. Voor de snellerende kinderen behouden we onze extra methoden.  

Ook blijven we inzetten op STEM en EHBO. 

In het zesde leerjaar blijft het project rond Natuurpunt een ereplaats krijgen en in 

het vijfde leerjaar kleurt de Klimaatbende de school groen(er). In het vierde 

leerjaar starten we een nieuw project rond water in de wereld: het W-project. Het 

derde leerjaar zet zich, net zoals dit schooljaar, verder in voor afvalvermindering 

en -sortering met hun project Mooimakers.  

De huiswerkklas blijft bestaan. We doen volgend schooljaar extra inspanningen om ook het vierde leerjaar een 

plaatsje te geven in de huiswerkklas. Dat was dit schooljaar niet gelukt.  

Het zwemmen wordt volgend schooljaar geconcentreerd tussen de herfst- en krokusvakantie. Zo komen we wat 

meer tegemoet aan de kinderen die warme maaltijden willen nemen. Op zwemdagen kan dit namelijk niet 

gecombineerd worden. Volgend schooljaar hebben we dus vier periodes waarop ingeschreven kan worden voor 

maaltijden, waarvan bij twee moet rekening gehouden worden met zwemmen. 

Wijzigingen schoolreglement 

We lijsten de belangrijkste wijzigingen even op. Deze zijn besproken en goedgekeurd op de schoolraad. Het volledig 

aangepaste schoolreglement vind je tegen 1 september op onze website (> informatie > schoolbrochure).  

De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. Voor het lager onderwijs stijgt 

deze van €85 naar €90 EUR per schooljaar. Voor de kleuters wijzigt de bijdrage niet. De 

bijdrage voor de openluchtklassen stijgt van maximaal €435 naar €440 per 

schoolloopbaan. Dit zijn aanpassingen aan de index. 

De kostprijs voor warme maaltijden stijgt. Niet alleen de aankoopprijs stijgt. We 

stellen ook vast dat, alle kosten van personeel, keuringen, onderhoud, … in rekening 

genomen, de warme maaltijden een verliespost zijn voor de school. Om de warme 

maaltijden verder haalbaar te houden moet de prijs dus omhoog. 

Vanaf 1 september zal een warme maaltijd voor een kleuter €3 kosten. Voor een kind 

van de lagere school kost de maaltijd dan €4,5.  

Betreffende de toestemmingen ivm de privacy is het niet meer nodig om deze toestemming 

jaarlijks te hernieuwen. Natuurlijk hebt u steeds het recht om bestaande (niet-)toestemmingen 

aan te passen. Hiervoor volstaat een mailtje naar het secretariaat.  
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De procedure voor het uitreiken van het getuigschrift wijzigt. De school heeft een nieuwe procedure uitgewerkt 

voor de begeleiding en het uiteindelijke uitreiken van het getuigschrift. We deden dit samen met onze pedagogische 

begeleiding. 

Van de eerste kleuterklas tot en met midden zesde leerjaar overlegt de school elke aanpassing in het leerproces 

(onderwijs op maat van uw kind) met u, als ouders. De school behoudt vanaf het eerste leerjaar wel de 

eindbeslissing in welke klasgroep uw kind zijn/haar leerproces volgt. 

• Stap 1: Uw kind volgt (mits stimulering en/of uitbreiding) het ‘gewone’ aanbod tot 12 jaar waardoor 

het schijnbaar de meeste eindtermen ‘vlot’ zal behalen. Er hoeven geen extra maatregelen genomen te 

worden. 
 

• Stap 2: Uw kind krijgt het moeilijk en aanpassingen zijn nodig. 

o A: Uw kind krijgt redelijk aanpassingen (compensaties, remediëring of differentiatie, 

dispensaties) waarbij we blijven mikken op het behalen van de meeste eindtermen op het einde 

van het zesde leerjaar. 

o B: Uw kind krijgt curriculumdifferentiatie, een aangepast traject voor één of meerdere 

ontwikkelvelden of onderdelen wanneer verwacht wordt dat eindtermen niet meer behaald 

kunnen worden binnen wettelijke of aanvaardbare tijd.  
Deze maatregelen worden enkel genomen op het einde van de schoolloopbaan en gaan zeker verder dan de 

redelijke aanpassingen (omdat de optie van de A-stroom wordt verlaten). Toch zijn er geen aanwijzingen dat een 

IAC (Individueel Aangepast Curriculum) nodig is. De eindtermen blijven in het vizier maar er wordt in overleg met 

jullie besloten te mikken op een B-stroom. 
 

• Stap 3: Uw kind krijgt een aangepast leerprogramma (of IAC = Individueel Aangepast Curriculum) omdat 

de aanpassingen onredelijk of onvoldoende zijn. Hiervoor is een verslag van het CLB nodig! Enkel na 

advies van de onderwijsinspectie is dan nog een getuigschrift mogelijk.  
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In het zesde leerjaar neemt de klasraad (zonder ouders) een eindbeslissing over het uitreiken van een 

getuigschrift of niet. We stellen ons daarbij een aantal vragen:   

• Zijn de meeste eindtermen bereikt? 

• Kan uw kind aanpassingen (zoals hulpkaarten, rekenmachine, computersoftware, …) zelfstandig 

gebruiken? 

• Is het aantal dispensaties (de leerinhouden die we hebben weggelaten) aanvaardbaar? 
Ja = getuigschrift = A-stroom 

Nee = geen getuigschrift = B-stroom 

De klasraad houdt ook rekening met de groei, de persoonlijke ontwikkeling, de context, de interesses van uw 

kind, gevalideerde toetsen (evaluatiebox) en dagelijks werk! 

 

 

 

 

FIJN DAT JE BIJ ONS BENT TOT EN MET VRIJDAG 28 JUNI! 

AANWEZIG TOT DE LAASTE BEL?! 
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Hartelijke dank aan onze sponsors! 

 
Wilgenstraat 3, 3360 Bierbeek 

0496/ 38 62 04 info@waterwilg.be 

www.waterwilg.be 

 
Bevekomsestraat 48, 3360 Bierbeek 

0496/80 96 08 info@ontrackx.com  

www.ontrackx.com 

 

Jolien De Smet 
Uit sympathie 

 

 

 
Hoegaardsesteenweg 91A, 3360 Bierbeek 

016/ 89 55 10 - 0478/55 9277 eric.abts@telenet.be 

www.abtseric.be 

 

 
Schoonmaak van gebouwen vóór oplevering,  

woningen vóór en na verhuis, kantoren, ramen 

Merbeekstraat 2, 3360 Bierbeek 

0478/21 79 11 Scs3@telenet.be 

 

 

 

 
info@datashift.eu 

http://datashift.eu 

 

 
Dorpsstraat 17, 3360 Bierbeek 

016/ 35 53 48 info@orbi-pharma.be 

www.orbi-pharma.be 

 

 

 

 
Tiensesteenweg 333, 3010 Bierbeek 

016/35 94 20 korbeek.lo@ing.be 
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Bierbeekstraat 114, 3001 Heverlee  

016/ 22 51 17 info@thermotechnic.be  

http://www.thermotechnic.be/  

 

 
Ruisbroekstraat 63, 3360 Bierbeek 

0486/ 50 66 01 info@jipro.be  

www.jipro.be 

Apotheek De Vriendt 

 
Kerselaarstraat 16, 3320 Meldert 

016/ 89 69 79 info@apotheekmeldert.be  

 

Apotheek Van Hulle BVBA 

 
Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek 

016/46 08 89 bierbeek@apothekengilias.be 

www.apothekengilias.be  

 

 

 

 
Hoogstraat 35C, 3360 Bierbeek 

016/ 46 24 10 info@dstore.be 

www.dstore.be 

 

Bouwwerken Luc Swillen 

 
Hoegaardsesteenweg 31A, 3360 Bierbeek–Opvelp 

016/ 73 40 63 - 0477/ 66 58 93 - Lucswillen@telenet.be  

 

 
TAVERNE FITNESS FEESTZAAL 

Bergstraat 10, 3360 Bierbeek 

016/ 46 06 07 - 0475/ 53 35 14 info@demiester.com 

www.demiester.com 

 

Elektriciteitswerken Rudy Crabbé 

 
Velpestraat 43, 3360 Bierbeek-Opvelp 

016/ 73 54 90 - 0475/ 92 54 33 

 

 

 

 

 
www.continental.be  

 

 
Algemene Brand Beveiligings Systemen 

Staatsbaan 4C1, 3210 Lubbeek 

 016/ 38 99 09  
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Dorpstraat 35D, 3360 Bierbeek 

 

 
Ruisbroekstraat 31, 3360 Bierbeek 

016/28 40 60 - 0478/78 28 61 info@bestitservice.be 

www.BestITService.be 

 

 
Justus Lipsiusstraat 24, 3000 Leuven 

016/ 31 77 10 bertbeelen@beelenadvocaten.be 

www.beelenadvocaten.be 

 

 
0478/38 78 35 steven@cinegasten.be 

www.cinegasten.be 

 

 
Dorgpstraat 27, 3360 Bierbeek 

016/ 44 90 92 

Liselore De Vriendt 
Uit sympathie 

 

CAFE VANDERVELPEN 

“BIJ PAULA” 
Lovenjoelsestraat 12, 3360 Bierbeek 

 
  

  

 

 


