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  WWEELLKKOOMM  

 
Beste ouders, beste leerling, 
 
Samen met uw kind heten wij u van harte welkom in de Centrumschool te Wingene en danken u alvast voor het 
vertrouwen dat u in onze school stelt. 
 
Ons schoolteam zal zich ongetwijfeld ten volle inzetten om uw kind een degelijke opvoeding en kwalitatief hoogstaand 
onderwijs te bezorgen. De opvoeding in onze school steunt op een eigentijdse, christelijk geïnspireerde basis. 
 
We hopen op een goede samenwerking en staan steeds klaar om samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken bij 
eventuele problemen. We hopen eveneens dat u uw kind steeds zal aanmoedigen om de doelstellingen van onze school 
na te streven en de afspraken na te leven. 
 
Is uw kind ingeschreven in de kleuterklas, dan komt het in een boeiende wereld terecht. Komt het naar het eerste leerjaar, 
dan gaat er een nieuwe wereld open… Maar hoe dan ook, voor wie nieuw  is, wacht een aanpassingsperiode. We zullen 
uw kind alleszins helpen! 
 
We wensen uw kind een fijne schooltijd toe. 
 

AA..  IINNLLEEIIDDIINNGG::  DDee  sscchhooooll,,  eeeenn  ggeeïïnntteeggrreeeerrddee  ggeemmeeeennsscchhaapp  

IIKK  BBEENN,,  JJIIJJ  BBEENNTT,,    

WWIIJJ  ZZIIJJNN  ......  VVEERRBBOONNDDEENN::    

Het eigen pedagogisch project 

 

AA..  II..  WWAATT  ??  

 
Wat maakt een visie tot een eigen pedagogisch project? Welk is het doel en de zin van de opvoeding en de 
vorming die we willen geven? 
Wat er in de samenleving gebeurt, is ook binnen de school voelbaar. Leerlingen en leerkrachten brengen hun 
manier van leven mee binnen de schoolmuren. We zien de school verschijnen als deel van de bredere 
samenleving. 
 

AA..  IIII..  HHOOEE  ??  

 
Hoe hebben we aandacht voor de opbouw van een goed schoolklimaat? 
Hoe kunnen we onze school maken tot meer dan een school? 
Hoe worden dingen georganiseerd? Welke regels worden opgelegd? Hoe verlopen 
besluitvormingsprocessen? Hoe gaan we om met voedsel en afval? Hoe gaan we om met respectloos 
gedrag? Hoe .... 

 

 

VERBONDENHEID ALS RODE DRAAD DOORHEEN DE WAARDENOPVOEDING 

 

a.  Filosofie van ontbinden naar verbinden 

Verbinding, verbondenheid... we leven juist in een tijd van steeds meer nadruk op het individu: mijn waarde, mijn 

rechten, mijn ontplooiing, mijn leven. Dit spoor van individualisatie gaf aanleiding tot het uiteenvallen van oude 

verbanden, tot vereenzaming, respectloos gedrag,  crisis in de relaties, er alleen voor staan, enorme druk op ieder 
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om het waar te maken, zich te profileren tot radeloosheid of scepticisme in verband met de levensvragen: WIE BEN 

IK? WAT DOE IK HIER? WAAR GA IK NAARTOE? 

Verbinding, verbondenheid... ontbreekt duidelijk in een wereld van individuen. Individuen zonder verbondenheid zijn 
vuurtorens in de nacht die af en toe vluchtig hun stralen kruisen. 
Verbinding, verbondenheid... zoeken naar verbinding... Het lijkt er wel op alsof we voor een enorme opgave staan, 
een gigantisch werk om al die verbindingen tot stand te brengen, te herstellen, te onderhouden. Het wordt tijd dat we 
zien dat we verbonden zijn! We zijn verbonden met elkaar en met alles om ons heen. Verbondenheid is een 
levenshouding: jezelf en anderen benaderen met openheid en waardering, eerbied voor alles wat is. Een wereld 
waarin leven en dood hun plaats hebben, waarin licht en donker een eenheid vormen, waarin het leven gedragen 
wordt door vertrouwen en besef dat alles zijn plaats heeft en zijn betekenis... een wereld van geborgenheid. 

“WAT MET DE AARDE GEBEURT, GEBEURT OOK MET DE KINDEREN VAN DE AARDE: ALLE DINGEN 

HANGEN SAMEN.DIT WETEN WIJ: ALLES HANGT SAMEN ALS HET BLOED DAT EEN FAMILIE VERBINDT. 

ALLES HANGT MET ALLES SAMEN. DE MENS HEEFT HET WEB VAN HET LEVEN NIET GEWEVEN. HIJ IS 

SLECHTS EEN DRAAD ERVAN.” 

b. Definitie van ‘verbondenheid’ naar ‘respect’ 

Verbondenheid definiëren wij als een basisattitude van de mens naar een steeds ruimer wordende omgeving toe. 
Hierbij onderscheiden we ( als uitdijende omgevingscirkels) de volgende dimensies:  
de band van de mens met  

1. zichzelf 
2. de ander(en) 
3. het materiële 
4. de sociale omgeving 

                                   en dit vanuit een basisverbondenheid met  
5. de natuurlijke totaliteit, het levensgeheel...God 

 

 
 

Het schema van de vijf cirkels helpt om de verschillende initiatieven te situeren en te ordenen. Ze betekenen 

een kader waarin verschillende bestaande vormingsprojecten op elkaar afgesteld en geïntegreerd worden. 

Het zijn 5 met elkaar verbonden cirkels; zichzelf, de ander, de materiële, sociale en ecologische omgeving. 

Het is noodzakelijk zich tegelijkertijd verbonden te weten met deze 5 omgevingsdimensies. Zelfs al richten we 

ons op één van deze dimensies, is het belangrijk het geheel niet uit het oog te verliezen. Naast de samenhang 

van de 5 omgevingsdimensies, kan de vijfde omgevingscirkel hier een referentiekader bieden. Terwijl de 

eerste vier omgevingscirkels gaan over het ‘in relatie treden met’  banden leggen tussen zichzelf en de 

omgeving, gaat het bij de buitenste cirkel om ‘het opgaan in’. Het gaat om het besef deel te zijn van, zich als 

deel te ervaren van een ruimer geheel in tijd en ruimte; we zijn een deel van de geschiedenis en dragen het 

leven verder door doorheen generaties. Door stil te staan bij de kringloop van leven en dood kan dit besef tot 

ons doordringen. Vooral de band met God en  de natuur kan ons hieraan herinneren en het religieus gevoel 

van zich verbonden weten in ons versterken. Het besef van het feit deel te zijn van hetzelfde levensgeheel, 

kan mensen over culturele verschillen en levensopvattingen heen herbronnen en verbinden. 
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c.  Filosofie van ontbinden naar verbinden 

Het is onze bedoeling om een groeiproces op gang te brengen. Een proces van kleine, duurzame 

veranderingen in de cultuur en de structuur van de school. Veranderingen waardoor de kinderen op school en 

in de klas meer de kans krijgen banden te ervaren of te ontwikkelen, die leiden tot het dragen van respect en 

verantwoordelijkheid. Verbondenheid wordt zo de noemer, het fundament van onze school, de rode draad 

doorheen de waardenopvoeding... een blijvende uitdaging!!!! 

Het gaat om een brede integratie van verbondenheid die we in allerlei vakken maar ook in de globale 

schoolcultuur en –organisatie terugvinden. Het centrale uitgangspunt is een school die kan uitgebouwd 

worden zodat een cultuur van verbondenheid met de vijf omgevingsdimensies groeit en versterkt wordt. 

Verbondenheid is bovendien ook niet iets dat kan teruggebracht worden tot bepaalde lesuren of vakken. 

Sommige vakken lenen zich meer om rond verbondenheid te werken. Het gaat niet alleen over godsdienst 

maar ook over wereldoriëntatie, muzische en bewegingsopvoeding, taalvakken… Het is essentieel dat 

verbondenheid deel wordt van de hele schoolcultuur en –structuur. In allerlei initiatieven: de leerlingenraad, de 

schoolbijeenkomsten, feesten, rituelen, het samen zingen, stiltemomenten, de buitenactiviteiten, relaxatie-

oefeningen, gespreksrondes... kunnen telkens de verschillende dimensies van verbondenheid aan bod 

komen. Verbondenheid hoeft hierbij niet geëxpliciteerd te worden, maar kan diverse lessen en activiteiten op 

een bepaalde manier inkleuren. Het maken van een stamboom van de eigen voorouders versterkt de band 

met de voorbije generaties bijvoorbeeld, zonder dat verbondenheid hoeft uitgesproken te worden. Hetzelfde 

geldt voor de seizoenshoek, of het aanreiken van positieve kansen bij kinderen vanuit een zorgbrede houding! 

Kinderen laten bewust worden van hun eigen gevoelens, kinderen helpen om hun gevoelens te verwoorden is 

zeker een belangrijke stap tot verbondenheid met zichzelf. Met kinderen niet enkel het “wat?” maar ook het 

“waarom?” bespreken is een initiatief dat in dezelfde lijn ligt. Het is een andere houding van bevragen, stilstaan 

bij, autonoom denken... Het gaat dus niet om een vakje waar op een moraliserende manier over 
verbondenheid nagedacht wordt. Het gaat om een ervaring van welbevinden. Zich goed voelen, zich willen 

en kunnen ontplooien kan pas als mensen in volle relatie tot hun omgeving staan. Verbondenheid kan hier 

een referentiekader bieden. Een positief klimaat waarin leerlingen en personeel zich goed voelen, kan hier het 

resultaat zijn. Het gaat om een concrete, ervaren ethiek die dag aan dag groeit, gebeiteld en gepolijst wordt 

door onze levenservaringen. Een doorleefde ervaring van verbondenheid kan ook de motor tot verandering 

betekenen. Dit leidt tot een heel andere ethiek dan deze die we terugvinden in abstracte regels en 

reglementen, rechten en plichten. Iemand met wie je je verbonden en voor wie je je verantwoordelijk voelt,zal 

je immers geen schade berokkenen. In een omgeving waar je je thuis voelt, zal je geen vandalisme plegen. 

Een voorwerp dat je dierbaar is, zal je niet schenden... Doorheen de dagelijkse school- en klaspraktijk wordt 

gewerkt aan het ontwikkelen van een grondhouding van verbondenheid bij de kinderen en aan een leefklimaat 

van verbondenheid op school. Hierbij wordt aandacht besteed aan de band met zichzelf, de anderen, 

voorwerpen en materialen, de groep en de samenleving, en dit vanuit de  band met het levensgeheel. 

In onze school wordt een basisklimaat gecreëerd waarbij de kinderen zich goed voelen en zich van hieruit met 

hun omgeving verbinden: geen externe controle, maar interne attitudevorming. Verbondenheid wordt hier dus 

op een andere manier ingevuld dan dit traditioneel gebeurt: vertrekkend vanuit het bijbrengen van het besef 

zich deel te weten, de kracht te voelen deel te mogen zijn van het gigantisch gebeuren dat leven is. Dit 

basisgevoel, deze ervaring verandert de houding van de mens tegenover zijn dagelijkse omgeving.  

d.  Verbondenheid op school verweven in onze opdrachten 

Werken aan de schooleigen christelijke identiteit 

d.1. Onze school,  een dorpsschool. 

Onze school is een typische hartelijke dorpsschool. We proberen onze school zo perfect mogelijk te organiseren 
en bieden de kinderen activiteiten aan waarbij hoge betrokkenheid (of interesse) en welbevinden (zich goed 
voelen) vooropstaan.  We hebben aandacht voor het individuele kind en proberen ons zo goed mogelijk aan te 
passen.  Onze school staat open voor iedereen. 
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De leerkrachten zijn, naast hun taak van onderwijzer-opvoeder, ook een vriend en een stukje vader en moeder van 
de kinderen.  Zij starten dagelijks - goed voorbereid - hun taak met het nodige enthousiasme en vormen een hecht 
team dat een echte overlegcultuur hanteert.  Een team met een eigen creatief schoolwerkplan, dat durft te 
reflecteren op het schoolgebeuren en zich durft aan te passen indien nodig.  Via  nascholing, begeleiding en het 
doornemen van onderwijsliteratuur, streeft het team ernaar mee te zijn met de recentste onderwijsvernieuwingen. 
Op die manier vormen we niet zomaar een parochieschool, maar proberen we iets meer uit te stralen. 

 

d.2. Onze school, een geloofsgemeenschap, dialoogschool. 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze 
school   verwelkomen we gastvrij iedereen, 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. 
De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je als bijlage: 
engagementsverklaring van het katholiek onderwijs (zie bijlage 2b). 
Onze school heeft een werkgroep schoolpastoraal die de geloofsvieringen, gebedsmomenten voor de school 
voorbereidt en evalueert.  Deze werkgroep bouwt ook de samenwerking met de parochie uit.  Aangezien wij een 
vrije school zijn, dienen de leerlingen steeds deel te nemen aan alle gebedsvieringen  binnen schoolverband.  
Tijdens het weekend kunnen de kinderen expliciet uitgenodigd worden aanwezig te zijn voor een viering in de 
parochiekerk.  Zij zullen ook op bepaalde momenten opgeroepen worden tot actie voor de minderbedeelden en 
zwaksten in onze wereld. Wij vragen loyaal te zijn tegenover de geloofsopvoeding op school en zeker geen 
antihouding aan te nemen, want onze geloofsopvoeding bevat -naast het geloof op zich- heel wat humane 
waarden. 

 

d.3. Onze school, een leergemeenschap. 

Onze school stelt het kind centraal. Ze toont respect voor en aanvaardt elk kind zoals het is.  Extra aandacht gaat 
naar kinderen uit kansarme gezinnen, kinderen met zwakkere mogelijkheden . 
De ontplooiingskansen die we de kinderen aanbieden, spreken het totale kind aan, zowel het hoofd, het hart als 
de handen. 
Op het vlak van de cognitieve ontwikkeling (het hoofd) worden activiteiten en lessen zoveel mogelijk aangepast 
aan de mogelijkheden van het kind. Door de zorgverbreding krijgen kleuters met ontwikkelingsvertragingen extra 
stimulansen en lagere schoolkinderen met leermoeilijkheden leerstof op eigen niveau en tempo, zodat ze niet 
afhaken. 
De scholengemeenschap Driespan biedt een aangepast aanbod in de kangoeroeklas voor hoogbegaafde 
kinderen. 
Op het vlak van de affectieve ontwikkeling (het hart) leren wij de kinderen samen te leven op school.  Samen 
leven op school  is leven in verbondenheid met zichzelf, de anderen en de wereld.  Het is leven met respect voor 
zichzelf, de anderen en de wereld.  Om met respect te kunnen samenleven is er een kindvriendelijk 
schoolreglement opgemaakt. 
Op het vlak van de psychomotorische ontwikkeling (handen) bieden wij de kinderen heel wat verzorgde 
activiteiten aan.  Zo hebben we wekelijks aandacht voor bewegingsopvoeding, muzische opvoeding, technologie, 
informatica, ... 

 

d.4. Onze school, een leefgemeenschap. 

Samenleven schuilt in heel wat kleine momenten.  Zo leren wij de kinderen elkaar te begroeten ‘s morgens en ‘s 
avonds.  In de kleuterklassen is er een onthaalhoek, waar de kinderen de kans krijgen even iets te vertellen over 
zichzelf en te luisteren naar elkaar. 
Ons samenleefmodel is bedacht vanuit het kind, maar staat in de eerste plaats borg voor de opvoeding van het 
kind.  We staan open voor de vragen van de kinderen, hun verwonderende houding, hun spontaneïteit.  Bijzondere 
aandacht gaat wat dit betreft ook weer naar kinderen met een handicap (hoe beperkt ook), kinderen uit een sociaal 
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problematisch milieu, kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn, kinderen waarbij iemand gestorven is, 
kinderen van ouders die werkloos zijn, kinderen waarvan de ouders ziek zijn, ... 
Onze schoolgemeenschap bestaat uit heel wat deelnemers binnen en buiten de school, waarmee wij een 
positieve relatie willen opbouwen, gebaseerd op overleg.  We sommen de deelnemers en de bestaande relaties 
even op. 
 

 Het schoolbestuur (de inrichters van onze school) nodigt steeds de directeur uit op de vergaderingen van de 
beheerraad en de algemene raad.    

 Het personeel heeft overleg over de kinderen en de schoolorganisatie. Vanuit evaluatie wordt een 
nascholingsplan opgemaakt . Dit wordt uitgewerkt in vergaderingen en nascholingsmomenten. 

 Alle ouders kunnen in principe lid worden van het oudercomité.  Via een verkozen afgevaardigde zetelen zij 
ook in het medezeggenschapscollege.  Naast deze officiële kanalen bestaan er echter nog heel wat formele en 
informele contacten met de school. 

 De kinderen kunnen via hun klassenleraar voorstellen geven. Via de leerlingenraad en het team, kunnen de 
voorstellen werkelijkheid worden. 

 Het CLB biedt onderzoek en advies op aanvraag, voor kleuters met ontwikkelingsvertragingen of kinderen met 
leermoeilijkheden.  Het controleert ook, op georganiseerde momenten, de gezondheid en de groei van de 
kinderen (CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding). 

 Voor kinderen die therapie volgen bij een Wingense logopediste (die een samenwerkingscontract heeft met 
de school) of in een revalidatiecentrum, is er 2 keer per jaar een georganiseerd overleg. 

 Voor kinderen met ontwikkelingsvertragingen en leermoeilijkheden loopt er een nauwe samenwerking met het 
buitengewoon onderwijs.(GON-begeleiding) 

 Als de parochiegemeenschap activiteiten organiseert, krijgt de school steeds de kans actief mee te werken. 
 De Inspectie Basisonderwijs is verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de eindtermen en de 

ontwikkelingsdoelen. 
 Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor het middagtoezicht en organiseert de voor- en naschoolse 

opvang in Wildenburg.  Heel wat sportactiviteiten en culturele activiteiten worden georganiseerd tijdens de 
schooluren, terwijl er voor de activiteiten buiten de schooluren steeds folders worden meegegeven. 

 De brugfiguur is er als neutrale vertrouwenspersoon voor (kwetsbare) gezinnen. Deze persoon bouwt aan een 
vertrouwensrelatie met ouders dankzij de zitdagen op onze school, contacten via schoolactiviteiten en 
huisbezoeken. 

 De begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs zorgt voor nascholing van directie en leerkrachten en 
organiseert ook pedagogische studiedagen. 

 Heel wat nascholingsorganisaties bieden op aanvraag en tegen betaling een lessenreeks aan in functie van 
onderwijsvernieuwing. 

 
 

d.5. Onze school, een opvoedingsgemeenschap. 

 
We leven meer en meer in een samenleving met verschillende culturen en godsdiensten.  Onze school heeft 
eerbied voor die samenleving, zonder daarom haar eigenheid prijs te geven. 
Waardenbeleving vinden we belangrijk.  Zo zullen we ingaan tegen directe behoeftebevrediging, 
consumptiegedrag afremmen, kinderen motiveren om de negatieve pool (in elk mens aanwezig) in zichzelf ten 
goede te keren, seksuele opvoeding in de hele basisschool laten kaderen in een geheel van relatie en liefde.  
Dergelijke waarden zullen we niet alleen aanbrengen, maar tevens de wil vormen om ze na te leven en zich ervoor 
te engageren. 
Wij streven een mensbeeld na, als ‘kind van God’.  Een mens die kan liefhebben en geliefd worden.  Een mens die 
zich kan inleven in een ander en die kan aanvaarden, zonder zijn eigenheid prijs te geven. 
Op sociaal vlak kiezen we niet voor individualisme, noch voor de totale vrijheid.  Geen ‘mijn kind, schoon kind’ dat 
meer mag dan de groep.  Geen ‘je-moet-je-niet-laten-doen-stijl’, dat het ‘oog om oog, tand om tand’ principe 
handhaaft.  We leren de kinderen verantwoordelijkheid dragen in en voor de groep.   
 

Onze leerkrachten zijn democratische klasleiders, die oog hebben voor de kinderen, maar toch sterk blijven leiden.  
Geen “laisser faire” gedoe noch verwennerij van kinderen en geen antiautoritair klimaat om populair te zijn.  
Opvoeden vraagt veel geduld van de leerkrachten, inzet en wilskracht.  Kinderen willen immers geleid worden met 
de nodige kordaatheid en liefde binnen vaste structuren, anders ontstaan er conflicten, wordt er gepest en/of 
weinig geleerd. 
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Onze CENTRUMSCHOOL 

-in BEELD brengen- 

doen we via een kunstwerk: ‘GEBORGENHEID’. 

Het beeld kan je vinden op het Kerkplein van onze gemeente Wingene. 

 

CENTRAAL in het kunstwerk staat een KIND. 

CENTRUM van ons (w)onderwijzen is ieder UNIEK KIND! 
 

 ‘GEBORGENHEID BIEDEN’  

aan IEDER KIND- UNIEK gebor(g)en 
is de kern van onze VISIE  als CENTRUMSCHOOL. 

 

Wat GEBORGEN is bij ons, is DE TOEKOMST van uw kind! 

 

-boeiend én bloeiend - volop groeiend: in beweging- 
 

Ons SCHOOLKLIMAAT is: 
 

WARM         BRUISEND en PITTIG 

     kind mag ZICHZELF ZIJN 
 

STIMULEREND        BLIJHEID en CREATIVITEIT aanwakkeren 

      MOTIVATIE en WAARDERING prikkelen 

 

VEILIG         AFSPRAKEN respecteren 

     BELOFTES nakomen 

 

ZORGEND      elk kind EIGEN-AARDIG 
                maar EVEN-WAARDIG 

  …op maat van de polsslag van ieder kind…   

OPEN          COMMUNICATIE en CONTACT als sleutel 
 

Al ons leren is op het leven gericht. 
 

 

onze Centrumschool: -in kleine ‘dingen’ GROOT(S)!- 
 

Toen vroegen de leerlingen aan Jezus:  
‘Geef ons EEN BEELD van wie de grootste is in het rijk van God?’ 

‘Toen riep Jezus EEN KIND bij zich, en zette het in hun midden neer.’ (Mt. 18) 
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Jezus’ antwoord toen, onze opdracht vandaag, als katholieke basisschool. 
 
 

Een kunstenaar ziet ‘het méér’ dat verborgen is in de dingen. 

Zo willen wij met -elijke blik dit ‘méér dan het gewone’ laten bloeien bij onze kinderen. 

 

 
 
 

 
 

 
Vandaag de dag hebben kinderen niet zoveel kans meer om in alle vrijheid te spelen en regelmatig contact te hebben met de natuur. 
Hun fysieke grenzen zijn gekrompen. 
Volgens Tovey (2011) is de vrije bewegingsruimte van kinderen (zonder een ouderlijk oogje in het zeil) de laatste 30 jaar tot 1/9de 
gekrompen. 
Kindertijd en regelmatig spelen in openlucht zijn niet langer synoniem. Ook de tijd waarin kinderen kunnen spelen, is met minstens 
25% verminderd. Dat kinderspel wordt door sommige volwassenen als ‘kinderlijk’ en nutteloos ervaren. Deze zien buitenspel alleen 
als een middel om overtollige energie kwijt te raken. De meeste schoolterreinen voor massa’s kinderen zijn dan ook niet groen, maar 
grijs en lijken voor het overgrote deel van de schooldag op een leeg parkeerterrein. (Szczepanski,2012) 
Gelukkig is er kentering merkbaar! Scandinavisch onderzoek 
toont aan dat buitenervaringen een meerwaarde betekenen voor 
de totale ontwikkeling van kinderen. Steeds meer scholen 
creëren groene plekjes met natuurelementen en vegetatie op 
hun schoolterrein.  
Ook wij doen hieraan mee. Onze tuin biedt talrijke kansen voor 
onze kinderen. 
Laat ons eerlijk zijn… je kunt pas echt iets aan de ontwikkeling 
van kinderen veranderen als je dit op geregelde basis aanpakt. 
Outdoor education (vrij vertaald in openluchtonderwijs) reikt 
een stuk verder dan occasionele uitstapjes in de buurt. Het is veel 
meer het uitbreiden van het klaslokaal naar de ruimere 

omgeving van de 
school… en niet enkel als 
het weer dit toelaat. 
Openluchtonderwijs wordt dan ook gezien als het samengaan van actieve buitenactiviteiten, 
omgevingsonderwijs (waarin geleerd wordt over de omgeving en de rol van de mens binnen 
die omgeving) en persoonlijke ontwikkeling. 
 
 
 
 

 
Waarom kiezen we als school voor outdoor education? 
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Omwille van de positieve impact van openluchtonderwijs op de concentratie en het 
leervermogen van de kinderen. Dit kan perfect gemeten worden. Zo blijven jonge kinderen 
die toegang hebben tot een groene en gevarieerde buitenomgeving niet alleen gezonder te 
zijn maar ook meer variatie te leggen in de 
spellen die ze spelen. Ze kunnen zich beter 
concentreren dan kinderen die opgroeien in 
kunstmatige en minder stimulerende 
buitenomgevingen. 

 

concentratie & 
leervermogen 

Bij persoonlijke ontwikkeling worden buitenactiviteiten gebruikt als een manier om 
kwaliteiten zoals eigenwaarde en zelfbewustzijn met betrekking tot het persoonlijke leven van 
anderen te bevorderen.  
Dit wordt bereikt wanneer kinderen zich goed voelen, in het bijzonder wanneer ze erin slagen 
om nieuwe zaken te leren of wanneer ze fysieke (bv.: over een gracht springen) en 
psychologische obstakels overwinnen (bijv. iets doen wat je voor jezelf onmogelijk achtte). 
Buitenactiviteiten zijn daarvoor ideaal. 
De natuur vermindert trouwens de impact van levensstress op kinderen en helpt hen om te 

gaan met mislukkingen. 
Sociale ontwikkeling heeft echter ook te maken met 
interpersoonlijke vaardigheden.  
Natuuromgevingen stimuleren de sociale interactie tussen 
de kinderen. Kinderen die in de natuur 
spelen, hebben vaker een positief gevoel bij elkaar. Door te 
spelen in een gediversifieerde natuuromgeving vermindert 
pestgedrag of verdwijnt dat helemaal. Daarom wordt in 

openluchtonderwijs dikwijls gekozen voor groepstaken waarbij individuen 
moeten samenwerken. 
 

welzijn 

Door de manier waarop we de maatschappij hebben opgebouwd, hebben we de natuurlijke 
behoefte van de mens aan beweging weggewerkt en dat is vermoedelijk een van de vele 
redenen waarom het ziektecijfer in onze huidige maatschappij zo hoog ligt. Kinderen hebben 
tegenwoordig onvoldoende lichaamsbeweging en gaan meer wegen. Aangezien alle 
leerlingen een groot deel van de dag doorbrengen op de schoolbanken, speelt de manier 
waarop de school de lessen regelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun gezondheid. 
(Szczepanski, 2012) 

gezondheid 

Duurzame ontwikkeling 
Duurzame ontwikkeling is "ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder 
het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar 
te brengen.” 
Het komt er dus op neer dat we toch maar beter opletten met de manier waarop we 
omgaan met onze aarde en haar reserves. Anders is de kans groot dat toekomstige 
generaties daar de rekening voor betalen (bijv. klimaat, biodiversiteit, vervuiling, 
watertekort...) 
Duurzame ontwikkeling speelt langzamerhand een rol in onze maatschappij. Dit vraagt om 
een verandering in ons denken en handelen. Het onderwijs speelt daarbij een cruciale rol. 
Outdoor education kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren, omdat het kinderen dichterbij hun natuurlijke leefomgeving brengt 
en daarmee de waarde van een vitale natuurlijke leefomgeving duidelijk maakt. Bij dit soort onderwijs komt men in direct contact 
met de omliggende omgeving, wat ons in staat stelt om te zien op welke manier we verbonden zijn met de natuur. En als we ons 
daarvan bewust zijn, dan zullen we ook sneller beseffen dat als we onherstelbare schade aan onze aarde aanbrengen dat ook 
gevolgen zal hebben voor onze eigen gezondheid en ons welzijn en die van de volgende generaties. 

"We moeten kinderen weer in contact zien te brengen met de natuur. Dit is noodzakelijk, niet alleen 
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omdat we de natuur als mooi ervaren of het belang inzien van natuurbehoud, maar evenzeer omdat we er voor wat betreft onze 
geestelijke en lichamelijke gezondheid van afhankelijk zijn.” 
Bovendien staat het welzijn van de aarde zelf op het spel. De wijze waarop kinderen omgaan met de natuur en de manier waarop zij 
op hun beurt hun kinderen weer zullen opvoeden, is bepalend voor hoe onze steden, onze huizen en ons dagelijks leven er zullen 
uitzien."  

 
Ook in het nieuwe leerplan ZILL kunnen we dit terugvinden 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MooiMakers – Operatie PROPER 
Sinds het schooljaar 2019-2020 neemt onze school deel aan het 
project “operatie proper”. Operatie Proper is 
een beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen met 
als doel om een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam 
aan te pakken. Hoe? Door samen een actieplan op te stellen, 
ondersteuning te bieden (denk aan opruimmateriaal, educatieve 
pakketten) én iedereen te bedanken voor de volgehouden 
inspanningen met een mooie financiële beloning!   
Dit is een project waar we met de ganse school, van jong tot oud 
actief aan deelnemen. We maken onze kinderen bewust dat we 
zelf actie moeten ondernemen.  
Uiteraard maakt deze actie ook deel uit van outdoor education.  
OVERTUIGD? Argumenten in overvloed. 

Intussen is heel wat 
onderzoek gevoerd naar de 
invloed die outdoor 

education op de ontwikkeling van kinderen zou 
hebben. Het welbevinden van kinderen zou positief 
beïnvloed worden. Dat is niet eens zo verwonderlijk. 
"Wat wij als leuke ervaringen uit onze kindertijd nog 
weten (en genietend navertellen), zijn trouwens vaak 
de momenten waarbij we buiten zaten, om kampen te 
bouwen, parfum te maken, dieren te verzorgen... Dit is 
pas “ Enjoy Learning ". 
Outdoor education zou ook de concentratie en het 
leervermogen van kinderen sterk doen toenemen. 
Dat outdoor education ook een antwoord zou 
kunnen zijn op een aantal fysieke 
gezondheidskwaaltjes van onze tijd, zoals het 
voorkomen van luchtweginfecties en het 
terugdringen van zwaarlijvigheid bij kinderen, ligt 
zelfs voor de hand. Outdoor education zou 
bovendien de band van kinderen met de natuur in 
die mate kunnen aanhalen, dat ze ook op latere 
leeftijd op een respectvolle en vooral duurzame 
manier met onze planeet en haar bewoners zouden 
omgaan. Het zijn allemaal argumenten die ons 
zouden moeten overtuigen om met kinderen naar 
buiten te trekken, om op zoek te gaan naar 
mogelijkheden om eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen ook in de buitenlucht na te 
streven.  
  
 
 
 



  

 
 

BB..  AALLGGEEMMEEEENN  

B.1. Onze school bestaat uit een GESUBSIDIEERDE VRIJE LAGERE SCHOOL en 

KLEUTERSCHOOL.  

- Gesubsidieerd:  dit betekent  dat de werkingsmiddelen (deze worden berekend op basis 
van het aantal leerlingen) en de personeelsleden door de overheid worden betaald. 

 
- Vrij:  het schoolbestuur bepaalt het karakter van de school, in ons geval dus een 

katholieke school. 
 

- Kleuterschool: voor  leerlingen vanaf  2,5  jaar tot ongeveer  6 jaar. 
 

- Lagere  school: voor  leerlingen vanaf  6 jaar tot ongeveer  12  jaar. 
 

B.2. Het SCHOOLBESTUUR. 

Het schoolbestuur is de VZW  Vrij Katholiek Basisonderwijs Wingene en draagt de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor alles wat in de school gebeurt. De heer Luc De Visschere is de voorzitter.  
Tot de voornaamste taken van het schoolbestuur behoren o.a.: 

- aanstellen van de directeur en van de leerkrachten 
- zorgen voor de instandhouding van de schoolgebouwen 

- toezien dat het katholiek karakter van de school gewaarborgd blijft. 
 

Naast  het schoolbestuur  heeft de school nog een paar ondersteunende en adviesgevende 
groeperingen: de schoolraad, het oudercomité, het CLB, logopedisten, revalidatiecentra, het 
buitengewoon onderwijs en het C.P.B.W. (= het comité voor preventie en bescherming op het 
werk). 
Onze school behoort tot de scholengemeenschap “DRIESPAN” met volgende samenstelling: 

 
        -      Vrije Lagere Centrumschool, Zandbergstraat 19, 8750 Wingene 
        -      Vrije Kleuterschool Centrumschool, Nieuwstraat 16, 8750 Wingene 
        -      Vrije Basisschool  Wildenburg, Beernemsteenweg 117,  8750 Wingene 
        -      Vrije Basisschool St.-Elooi, Rozendalestraat 125, 8750 Wingene 
        -      Vrije Basisschool St.-Jan, Balgerhoekstraat 80, 8750 Wingene 
        -      Vrije Basisschool Ruiselede, Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede 
        -      Vrije Basisschool De Linde, Brandstraat 24,  8755 Ruiselede 
        -      Vrije Basisschool De Regenboog, Schoolstraat 8, 8750 Zwevezele 
        -      Vrije Basisschool De Horizon, St.-Jozefsstraat 7,  8750 Zwevezele 
           -      Vrije Kleuterschool De Vlieger, Pastorijstraat 55,  8750 Zwevezele 
 

 Onze school maakt deel uit van het “Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang” van Wingene, 
 Oude Bruggestraat 13,  8750 Wingene. 
 

  
 Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u terecht bij de “Commissie Leerlingen- 
 Rechten”, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel. 
 
 

B.3. Gemeenschappelijk MEDEZEGGENSCHAPSCOLLEGE DRIESPAN van de Win-                  

 gense scholen. 

Het medezeggenschapscollege is een officieel erkend orgaan, samengesteld (na algemene 
verkiezingen) uit vertegenwoordigers van de ouders, het schoolpersoneel en de lokale 
gemeenschap. Een ouder fungeert als voorzitter van deze raad. 



  

De schoolraad vergadert minimaal 3 maal per jaar en heeft verschillende bevoegdheden (advies, 
informatie, overleg en instemmingbevoegdheid) over het algemeen beleid van de 
scholengemeenschap. 

 
Ledenlijst Gemeenschappelijk Medezeggenschapscollege Driespan 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

Het medezeggenschapscollege verleent, op basis van artikel 19 van het participatiedecreet, aan het 
schoolbestuur advies over elk ontwerp van beslissing inzake: 

 de bepaling van het profiel van de directeur; 

 het studieaanbod; 

 het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe 
instanties; 

 de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden 
vervoer; 

 de vaststelling van het nascholingsbeleid; 

 het beleid inzake experimenten en projecten. 

Het medezeggenschapscollege overlegt, op basis van artikel 21 van het participatiedecreet, met het 
schoolbestuur over: 

 het opstellen of wijzigen van het schoolreglement; 
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Kindt Steven steven.kindt@3span.be 



  

 het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, 
evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, 
voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement; 

 het schoolwerkplan; 

 het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB; 

 elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire 
activiteiten; 

 elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied 
vallen van artikel 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten; 

 elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van 
lestijden, uren, uren-leraar en punten; 

 elke ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school. 

Het medezeggenschapscollege kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden. De 
arbeidsvoorwaarden blijven de exclusieve materie van het LOC of de ondernemingsraad. 

De bevoegdheid van de schoolraad aangaande het welzijns- en veiligheidsbeleid op school doet geen afbreuk 
aan de bevoegdheden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. 

Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om personeelsgebonden dossiers of gevallen te 
bespreken. 

B.4. De lokale oudercomités van de Wingense scholen 

- Per vestiging (4 in totaal) is er een oudercomité actief 
- Deze oudercomités behandelen praktische zaken voor de respectievelijke scholen. 

 

B.5. Het CLB (zie schoolreglement) 

B.6. Logopedisten 

Er zijn samenwerkingsverbanden met de Wingense logopedisten, inzake de behandeling van 
uitspraakproblemen, taalproblemen, stemstoornis, resonantiestoornis, stotteren, broddelen en 
werkhoudingsproblemen. Het onderzoek en de therapie  voor de kleuters kan doorgaan op school, 
nadat het nodige formulier werd ingevuld door ouders, logopediste, zorgcoördinator en 
klassentitularis.  Het formulier bevat een schriftelijke aanvraag vanwege ouders en logopediste en 
een schriftelijke toelating vanwege de zorgcoördinator en klassentitularis. 
Onderzoek en therapie kunnen voor de leerlingen van het lager onderwijs nooit doorgaan tijdens de 
lestijden.  Wij vragen alle ouders (waarvan hun kind logo volgt tijdens de schooluren) om zelf de 
logopediste op de hoogte te brengen van het feit dat de kinderen NIET aanwezig zijn op school. Dit 
omwille van een bepaalde buitenschoolse activiteit, ziekte of andere afwezigheid. De betrokken 
ouders worden steeds enkele dagen vooraf ingelicht inzake de datum van een buitenschoolse 
activiteit, zodat zij tijdig de logopediste kunnen verwittigen.  Alfabetische volgorde van de 
(Wingense) logopedisten: 
 

Bouckaert Stefanie     Lijsterlaan 46     8750 Wingene  (051/69 64 04) 

Huys Ann    Ruiseledesteenweg 35   8750 Wingene  (051/65 59 49) 

Céline Quissens  Heilige Sacramentstraat  8750  Wingene   (0472/079065) 

Reykaert Hilde  Wingenesteenweg 19 8750 Wingene   (051/72 46 26) 

B.7. CAR (= centrum ambulante revalidatie) 

Er zijn afspraken met het CAR, inzake de behandeling ontwikkelingsstoornissen, 
gehoorstoornissen, autismespectrumstoornissen en aandachtsstoornissen met hyperactiviteit. 



  

Voor kleuters kan, na schriftelijk akkoord (formulier CAR) van ZOCO en klastitularis, het volledig 
onderzoek doorgaan in het CAR. 
Voor leerlingen van het lager kan, na schriftelijk akkoord (formulier CAR) van ZOCO en klastitularis, 
het volledig onderzoek doorgaan in het CAR voor maximum 150 minuten (ten uitzonderlijke titel kan 
dit uitgebreid worden naar 200 minuten) per week, verplaatsingen inbegrepen. 
Voor leerlingen van het lager kan, na schriftelijk akkoord (formulier CAR) van ZOCO en klastitularis, 
het kind voor therapie de school 2 maal per week verlaten vanaf 14.55 u. op maandag, dinsdag of 
donderdag. 

 
 

CC..  DDEE  KKIINNDDEERREENN  OOPP  OONNZZEE  SSCCHHOOOOLL  

Een peuter (tussen 2,5 en 3 jaar) kan starten (na inschrijving in school) op de eerste schooldag na een 
vakantieperiode (na de grote vakantie, herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie); alsook de eerste schooldag 
van februari en de eerste schooldag na hemelvaartsdag EN indien de peuter op de instapdatum reeds 2,5  
jaar is (bv.:  Amantine is geboren op 11.04.20, zij wordt dus 2,5 jaar op 11.10.22 en mag dus -pas- naar 
school komen vanaf  07.11.2022, dat is de eerste schooldag na de herfstvakantie). 
 
De correcte instapdatum van uw kleuter kan je eenvoudig zelf berekenen via deze link: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter. 
Hierbij de instapdata voor het schooljaar 2022-2023: 

INSTAPDATA schooljaar 2022-2023 
   

Kinderen geboren tot en met… stappen ten vroegste in, na 
… 

starten op school is mogelijk op 
... 

   

1 maart 2020 de zomervakantie donderdag 1 september 2022 

7 mei 2020 de herfstvakantie maandag 7 november 2022 

 9 juli 2020 de kerstvakantie maandag 9 januari 2023 

1 augustus 2020 de teldag (01-02-2023) woensdag 1 februari 2023 

27 augustus 2020 de krokusvakantie maandag 27 februari 2023 

17 oktober 2020 de paasvakantie maandag 17 april 2023 

22 november 2020 Hemelvaart maandag 22 mei 2023 

 
 
TIP VOOR DE OUDERS: jullie hebben een belangrijke ondersteunende en aanmoedigende rol in het 
proces naar zindelijkheid van hun kleuter. Je kan het zindelijk worden van je kind aanpakken met leuke 
momenten tussen ouder en kind, met veel spelletjes, voorleesverhaaltjes, dikke duimen en vooral: geduld 
en vertrouwen. Sommige kinderen worden droog zonder dat je er als ouder grote inspanningen voor moet 
leveren. Maar het loopt niet altijd van een leien dakje. Om de optimale klaswerking te garanderen is deze 
zindelijkheid een belangrijk gegeven.  
 
Uw kleuter komt terecht in een klas met een goed georganiseerde structuur. Wanneer de kleuterleidster de 
klasactiviteiten regelmatig moet onderbreken (voor verzorging van een kleuter) is dit nefast voor uw kind en 
alle andere kleuters. 

C.1. Kleuters: 

De kleuterverdeling is gebaseerd op 2 principes: 
 

1. peuters laten instromen in de verschillende eerste kleuterklassen zodat de instroom 
geleidelijk gebeurt  

2. bij te grote klassen worden mengklassen georganiseerd, zodat alle 
klassen even groot zijn. 

 
Kleuters onderwijzen is een boeiende opgave. Onze kleuterleidsters zetten zich dan ook 
met veel enthousiasme in om te werken aan goed kleuteronderwijs, vanuit het leerplan 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter


  

ZILL: zin in leren! Zin in leven! blijven wij werken aan de fundamenten die kleuteronderwijs de moeite waard 
maken. (zie 10 ontwikkelvelden ) 

 
 

Goed kleuteronderwijs betekent kansen creëren waarin de kleuters onder bepaalde voorwaarden 
ervaringen kunnen opdoen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Een ervaringskans is elk klasmoment waarin een kleuter doelbewust zoveel mogelijk kansen 
krijgt om spelenderwijze, zelfwerkzaam en betrokken ervaringen op te doen die 
fundamentele ervaringen kunnen teweegbrengen op het vlak van de totale persoon. 

We schuiven 4 evenwaardige ervaringskansen naar voren: 
1. zelfstandig spelen en leren 

 
- Kern: vrij spelen 
- Verloop: door de kleuters bepaald 
- Ervaringsklemtoon: basisinzichten, basisvaardigheden en basisattitudes 
- Enkele voorbeelden zijn:  

vrij knutselen, schilderen of boetseren, 
zelfstandig bouwen in de bouwhoek, 
zelfstandig werken met constructiemateriaal, 
zelfstandig puzzelen, 
zelfstandig spelen in de water- en zandtafel. 

 
 

2. Begeleid exploreren en beleven 
 

- Kern: veelzijdig en actief ontdekken van de werkelijkheid 
- Verloop: inbreng van de kleuters en de leidsters 
- Ervaringsklemtoon: de totale persoon  
- Enkele voorbeelden zijn: 

een actieve waarneming of beleving rond kleine dieren, wekkers, fruit, 
een exploratietocht naar de dierentuin, het park, het bos,  
een actieve huishoudelijke activiteit, 
een cake bakken, soep maken,  



  

een verhaal spelen, uitbeelden,  vertellen,  navertellen, naspelen,   
vertellen over voorkeuren. 
 
 

3. Geleid spelen en leren 
 
- Kern: gestuurd spelen 
- Verloop: door de leidster bepaald 
- Ervaringsklemtoon: specifieke kennis en vaardigheden 
- Enkele voorbeelden zijn:  

een structurerend wiskundig moment waarin de één-één-verbinding 
systematisch ervaringskansen biedt, 
een bewegingsactiviteit gericht op evenwicht,  
het oefenen van schrijfpatronen met grootmotorische en kleinmotorische 
bewegingen, 
een activiteit waarin de kleuters de basistechnieken van knippen leren, 

  een kringgesprek rondom het herkennen van gevoelens.  
 
 

4. ontmoeten 
 
- Kern: actief beleven van het samenzijn 
- Verloop: inbreng van de kleuters en de leidster 
- Ervaringsklemtoon: de positieve ingesteldheid 
- Enkele voorbeelden zijn: 

een rituele dagopening, 
een keuzemoment, 
een gebedsmoment, 
gezellig samen zingen, 
het vieren van een jarige.   

 
 

C.2. De kleuterschool en de lagere afdeling vormen één geheel 

Kleuterleidsters en onderwijzers vormen één team. Zo is de continuïteit verzekerd. Iedere leerkracht 
steunt op dezelfde pedagogische principes en streeft dezelfde waarden na.  
 
Het team overlegt inzake de overgang van kleuter naar lager, zodat de basisontwikkeling van het 
kleuteronderwijs kan verder groeien in het lager onderwijs. 
 
De opvolging van de kinderen vanaf de eerste kleuterklas t.e.m. het zesde leerjaar is gegarandeerd. 

- leerkrachten geven op positieve wijze, in het belang van het kind, informatie door. 
- kleuterleidsters en onderwijzers bereiden samen activiteiten voor om de overstap van de 

derde kleuterklas naar het eerste leerjaar vlot te laten verlopen. 

 

C.3. Lagere klassen :   

Het leren en leven op school is gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, 
hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, 
attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de 
hen omringende wereld. 
Om voorspoedig te ontwikkelen hebben de leerlingen een gids nodig. Die gids is de leraar. 
Geholpen door het ordeningskader van Zin in leren! Zin in leven! dat de harmonische ontwikkeling 
benoemt en beschrijft, kan hij/zij de leerlingen gericht begeleiden en ondersteunen. Aandacht voor 
persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling 

 

 

 



  

 
 

 
De binnen -en buitencirkel met ontwikkelvelden. 
De harmonische ontwikkeling van de totale persoon komt tot uiting in de grafische voorstelling 
van het ordeningskader met een binnen- en een buitencirkel. 
In de binnencirkel plaatsen we de persoonsgebonden ontwikkeling.  
In de buitencirkel situeren we de cultuurgebonden ontwikkeling. Tussen de ontwikkelvelden is 
er, over die cirkels heen, een voortdurende interactie. Alle ontwikkelvelden beïnvloeden elkaar 
en hebben elkaar nodig. 
 
De persoonsgebonden ontwikkeling 
 
Bij de persoonsgebonden ontwikkeling zijn de leerinhouden opgenomen die betrekking 
hebben op de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vanuit de fysieke, 
psychische, sociale en spirituele basisbehoeften om te komen tot Zin in leren! en Zin in leven! 
Zo vormen we onze leerlingen tot vrije, competente en solidaire mensen die zin en betekenis 
vinden in leven en samenleven. 
Daarbij hebben we aandacht voor drie ontwikkelniveaus waarop we deze ontwikkeling situeren: 
Jij: het relationele niveau, waarbij het kind in zijn/haar relatie met de a/Andere centraal staat, 
Ik: het persoonlijke niveau, waarbij de aandacht gaat naar de individuele persoon van elk kind 
en zijn/haar verbondenheid met zichzelf, 
Wij: het sociale niveau, waarbij samenleven als gemeenschap centraal staat. 
 

  Socio-emotionele ontwikkeling 

  Ontwikkeling van een innerlijk kompas 

  Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 

  Motorische en zintuiglijke ontwikkeling 
 

De cultuurgebonden ontwikkeling 
 
Door te werken aan de cultuurgebonden ontwikkeling zetten we in op de ontwikkeling van 
kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die leerlingen nodig hebben om cultureel 
zelfbewustzijn te ontwikkelen en om te participeren aan de veranderlijke wereld van vandaag 
en morgen. Cultureel zelfbewustzijn gaat over het leven in al zijn vormen en over de capaciteit 
om daarmee te handelen en erop te reflecteren. Zo komen kinderen tot diepere inzichten over 
wie ze zijn en over de culturele diversiteit die hen omringt. 

  Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/SE
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/IK
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/IV
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/MZ
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/OW


  

  Mediakundige ontwikkeling 

  Muzische ontwikkeling 

  Taalontwikkeling 

  Ontwikkeling van wiskundig denken 

  Rooms-katholieke godsdienst 
 

Dynamisch samenspel 
 
Met de ordening in ontwikkelvelden thematiseren en benoemen we de harmonische 
ontwikkeling van kinderen. Dat moet voor helderheid en structuur zorgen. Dat betekent niet dat 
we deze ordening als een statisch gegeven bekijken. De ontwikkelvelden verhouden zich 
namelijk op een dynamische manier tot elkaar. Elke ontwikkeling binnen een bepaald 
ontwikkelveld heeft ook invloed op de andere ontwikkelvelden. 

 
 

Bijlage bij het onderdeel van bewegingsopvoeding 
 

De lessen bewegingsopvoeding die onze leerlingen krijgen, gaan door in 
het gemeentelijk sportcentrum van Wingene. De gemaakte afspraken 
omtrent deze sportlessen zetten we nog even op een rijtje. 
 
1. Per graad wordt er om de 14 dagen één volledige namiddag (enkel 

op maandag, dinsdag of donderdag) sport georganiseerd, in de 
sporthal van Wingene.  

 
Gevolgen: 

 kleuters beschikken over de turnzaal van de school 

 leerkrachten lagere afdeling  kunnen  bijscholing volgen 

 sportklassen worden geïntegreerd in deze namiddag 
 
Deze lessen worden gegeven door de eigen drie Wingense sportleerkrachten en de 
sportfunctionaris van de Wingense sportdienst. 
Er wordt een vergoeding per beurt gevraagd voor alle gemaakte kosten. 
Het gemeentebestuur vraagt  uitdrukkelijk het volgende:  
De leerlingen mogen de sportvloer in de sporthal te Wingene niet meer betreden met 
donkere schoenzolen. De sporthal mag enkel nog betreden worden met sportschoenen die 
voorzien zijn van bleke schoenzolen, zodat deze geen strepen nalaten op de sportvloer. 
 

2. De turnzak van de leerlingen blijft niet op school hangen; na iedere les wordt deze terug 
meegenomen naar huis. In deze turnzak zitten volgende voorwerpen: 

- sportschoenen (die men extra meekrijgt en dus NIET als vast schoeisel, draagt) 
- een witte T-shirt (liefst deze van de school met het logo, zie praktische info en 

afspraken) 
- korte turnbroek (zwart of blauw) 
- witte sportsokken 
- water en een droge koek 

GELIEVE ALLE KLEDIJ EN SCHOENEN TE VOORZIEN 
 VAN NAAM EN VOORNAAM 

-  de turnkleding van de kinderen wordt regelmatig gecontroleerd. 
 

Om hygiënische redenen vraagt de school: 
 

- om sportsokken of andere (witte) kousen aan te trekken voor de lessen 
bewegingsopvoeding. Deze kousen zitten, net zoals de andere benodigdheden, in 
de turnzak. Na elke turnnamiddag nemen de kinderen hun sporttas mee naar 
huis, zodat deze kleding kan worden gewassen. 

 
- om de onderhemdjes uit te trekken. De leerlingen nemen het zweet dan op in hun 

turntruitje en niet in hun onderhemdje, waar ze de hele dag nog mee moeten 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/ME
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/MU
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/TO
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/WD
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/leerinhoud/RK


  

rondlopen. Leerlingen met een verkoudheid mogen het onderhemdje aanhouden, 
als de ouders in die zin een briefje voorleggen. Na de les trekken deze leerlingen 
een schoon onderhemdje aan. 

 
3. De leerlingen worden in het begin van het schooljaar in klasgroepen verdeeld en dit blijft zo 

voor de rest van het schooljaar.  
 

4. Deze sportnamiddag wordt als volgt ingedeeld:   13.35 u .tot 14.30 u. :  les 1 
             14.30 u. tot 14.40 u.:   pauze 

14.40 u. tot 15.35 u. :  les 2 
 
5. Het zwemmen voor de lagere afdeling gaat om de twee weken door (’s namiddags) in de 

Alk te Wingene. Het zwemtarief vindt u in de praktische infobrochure. Ook de 3de  
kleuterklassen gaan mee naar het zwembad voor watergewenning. Wij vragen -wat het 
zwemgerei betreft- de ouders uitdrukkelijk om: 

a. twee handdoeken mee te geven 
b. een badpak voor de meisjes 
c. een zwembroek (boven de knieën, geen zwemshort of broekzakken) voor de 

jongens. 
 
6.  Jaarlijks wordt in het begin van september een sportweek georganiseerd door  
       het gemeentebestuur, waaraan alle scholen van de Wingense scholengemeenschap  
       deelnemen. (2022-2023 = week van 16-09-22) 
 
7. Geïnteresseerde leerlingen kunnen (op woensdagnamiddag) deelnemen aan verschillende 

MOEV-activiteiten (lopen, voetbal, …) . Er is telkens een leerkracht die de ingeschreven 
leerlingen begeleidt. Daarnaast nemen veel klassen deel aan MOEV-activiteiten tijdens de 
klasuren: rollebolle, kronkeldiedoe, alles met de bal, oriëntatieloop, doe-aan-sportbeurs, … 
 

 

C.4. Wetenswaard i.v.m. school- en klaswerking: 

                         a. CLB-begeleiding: 

1. Wat is een CLB en wat doet het voor de leerlingen? 

 
Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding, een dienst waarop ouders, 
leerlingen, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp 
en begeleiding in volgende domeinen: rechten en plichten, het leren en studeren, de 
onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg, het psychisch en sociaal 
functioneren. Onze school en het  
vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) van Tielt hebben een  
beleidscontract opgesteld dat de afspraken voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. 
 
In het CLB werkt een team van o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, … aan 
het welbevinden van de kinderen doorheen hun schoolloopbaan. Leerlingen moeten hun 
kennis en vaardigheden immers in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen.  
De CLB-begeleiding werkt vraaggestuurd.  Als ouder kunt u er steeds kosteloos een beroep 
op doen. Vraagt een school zelf om een leerling in het basisonderwijs te begeleiden, dan 
zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Bij de inschrijving van uw kind 
moet de school u informeren over het CLB waarmee het samenwerkt en wat die 
samenwerking inhoudt. CLB-begeleiding kan niet verplicht worden, tenzij bij spijbelgedrag 
en bij sommige medische onderzoeken en inentingen. 

 
2. Besprekingen met het CLB 
 
Op regelmatig afgesproken tijdstippen zullen de leerlingen samen met de leerkrachten 
besproken worden. Voor een aantal kleuters kan in de loop van het eerste of tweede jaar 
reeds onderzoek wenselijk/noodzakelijk zijn. De ouders worden van deze tussenkomsten 
op de hoogte gebracht en de resultaten worden met hen besproken. 



  

Deze systematische besprekingen door CLB-medewerker, directeur en leerkracht 
bezorgen ons veel gegevens. Meer gericht onderzoek in functie van de noden van elk kind 
wordt dan mogelijk en laat ons toe uw kind maximale ontplooiingskansen te bieden.  

 

3. Informatie i.v.m. overdracht van het CLB-dossier 
 

Het Besluit van de Vlaamse regering van 08.06.2001 bepaalt dat, als een leerling zich in 
een nieuwe school inschrijft of verandert van school, het begeleidend CLB van de vorige 
school verplicht is het multidisciplinair dossier van deze leerling door te geven aan het 
nieuwe CLB. Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde belangrijke gegevens die op het 
centrum aanwezig zijn over die bepaalde leerling. 

 
Indien u niet akkoord gaat met de overdracht van alle CLB-dossiergegevens naar het 
nieuwe CLB, kunt u daartegen verzet aantekenen. U heeft 30 dagen de tijd te rekenen 
vanaf de datum van inschrijving in de nieuwe school, om geldig verzet aan te tekenen bij de 
directie van het vorige CLB. Daar kan ook het formulier “Weigering tot het overmaken van 
het CLB-dossier” aangevraagd worden. Voor een leerling jonger dan 14 jaar dient dit 
formulier door de ouders ondertekend te worden. 

 
Indien u geen verzet wenst aan te tekenen tegen de overdracht van het CLB-dossier en u 
afziet van de wachttijd van 30 dagen vragen wij dit bij de inschrijving schriftelijk te 
bevestigen. Dit laat ons toe sneller over relevante gegevens te beschikken. 
Alle CLB-dossiergegevens worden tot 10 jaar na het laatste contact op het CLB bewaard. 
Meer inlichtingen zullen u steeds graag worden verstrekt door de directie en de 
medewerkers van het centrum. 
 

b. Het medisch luik van het CLB 

Bedoeling: voorkomen  -door controle op inentingen, door aanleren van gezonde 
leefgewoontes enz…- of vroegtijdig opsporen van ziekten en aandoeningen zodat ernstige 
gevolgen in de mate van het mogelijke vermeden kunnen worden. 
De resultaten van onderzoeken worden steeds schriftelijk aan de ouders meegedeeld. 
 
De ouders kunnen altijd contact opnemen met de schoolarts of verpleegkundige als ze 
vragen hebben over het medisch onderzoek of als ze een bijkomend onderzoek wensen. 
Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De ouders hebben het recht om zich te 
verzetten tegen de schoolarts. In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen met een 
aangetekende brief hun verzet mede te delen aan de equipe medisch schooltoezicht. Zij 
moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden 
is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht.  
 
Hieronder vindt u het jaarprogramma van het CLB (= medisch luik) 
 

Overgangsjaar 

2018-2019 

1e kleuter 2e kleuter 1e 

leerjaar 

4e 

leerjaar 

5e 

leerjaar 

6e 

leerjaar 

1e sec. 3e sec. 

Contactmoment verplicht aanbod verplicht geen 

aanbod 

 beperkt 

aanbod 

beperkt 

aanbod 

verplicht 

Vaccinatieaanbod   X   X  X 

(meisjes) 

X  

 

c. Didactische uitstappen – schoolreizen – extra muros activiteiten 

Een van de belangrijkste principes van goed onderwijs is de aanschouwelijkheid. Vandaar 
dat de leerkracht regelmatig zijn klaslokaal verlaat om een bezoek af te leggen… een les 
over “de bakker” geef je het best in de bakkerij (achteraf zal natuurlijk in de klas een en 



  

ander schriftelijk worden verwerkt). Kies nu zelf: waar geef je het best verkeersopvoeding: 
in klas of aan b.v. het kruispunt van de straten rond de school? 

 
In samenspraak met alle Wingense scholen wordt er van de ouders een tussenkomst 
gevraagd voor de vervoerskosten bij kleine (Zwevezele, Tielt, …) en grote (Brugge, 
Torhout, Gent …) verplaatsingen. 
De prijs is afhankelijk van de duur (volle of halve dag) en van de afstand van de reis. 
Gelieve de verrekening telkens op de schoolrekening te willen vinden. 

 
Activiteiten, van één volledige schooldag, die plaatsvinden buiten de schoolmuren en 
georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen, noemen we extra muros 
activiteiten. 

 
Het schoolbestuur, of bij delegatie de directie, beslist over de organisatie van extra 
activiteiten en oordeelt zelf, in overleg met de betrokken leerkrachten hoeveel tijd aan 
bepaalde activiteiten zal worden besteed. Het verlenen van een zeer grote autonomie met 
betrekking tot extra muros activiteiten neemt uiteraard niet weg dat deze activiteiten een 
onderwijzend en opvoedend karakter moeten hebben. Het organiseren van dergelijke 
activiteiten moet gekaderd blijven in het pedagogisch project van de school en geschraagd 
worden door de gehele opvoedingsgemeenschap van de school. 

 
Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk kinderen aan de extra-muros-activiteiten 
deelnemen De school gaat ervan uit dat -zonder tegenbericht van de ouders- het kind 
inderdaad mag deelnemen. 
Ouders hebben het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-muros-
activiteiten van een volledige dag of meer, mits ze deze weigering (vooraf) uitdrukkelijk 
schriftelijk kenbaar maken aan de school. 
Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten moeten aanwezig 
zijn op school. 

 

d. Zorgverbreding  

Uw kind centraal in een zorgzame school. 

 Elk kind eigen-aardig, even-waardig! 

 Op maat van de polsslag van ieder kind! 

Onze school wil borg staan voor een brede zorg aan alle kinderen, zolang dit de 
draagkracht van de school niet overschrijdt. Hierbij hebben we aandacht voor de totale 
ontwikkeling  en willen we alle kinderen een sterke basisontwikkeling meegeven vanuit het 
gewoon onderwijs. 
Hierbij zal de school de nodige inspanningen leveren om de kinderen goed te leren kennen 
via een volgsysteem, hen te respecteren zoals ze zijn en hen te stimuleren tot verdere 
ontwikkeling. 
  
  Vanuit een directe, krachtige en stimulerende omgeving dragen we zorg voor het 
optimaal ontdekken, ontwikkelen en benutten van de talenten van IEDER KIND. Waarbij 
het WELBEVINDEN van elk kind een voorwaarde is om tot leren te komen. 
 

 We stellen uw kind centraal met daaromheen de geborgenheid  van de school 
waarin leerkrachten , zorgcoördinator, zorgbegeleiders en directeur samenwerken met de 
ouders om elke leerling de zorg te geven waarop hij recht heeft. In de focus staat het zorg 
dragen voor elke leerling, zodat elk kind gelijke kansen krijgt om tot leren te komen en dat 
elke leerling kan schitteren. 
 

 Zorg is een teamgebeuren. De basis voor een goede zorgverlening is 
samenwerking en overleg. We denken hierbij aan alle betrokken leerkrachten, ouders, 
leerlingen en externe partners. 



  

 
 Fase 0: 

Vanuit een veilig pedagogisch klimaat bieden we een brede preventieve basiszorg. 
 

 Fase 0 – 1: 
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voorziet de leerkracht verhoogde zorg 
via de interne klasdifferentiatie. 
 

 Fase 1 – 2: 
Voor een kleiner aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet. Met alle betrokkenen 
wordt dan gezocht naar bijkomende ondersteuning en verdere begeleiding door de 
zorgbegeleider. Met de ouders en de leerling wordt overlegd over specifieke maatregelen 
zoals compenseren, remediëren  dispenseren en indien nodig werken op een eigen leerlijn. 
Deze maatregelen worden beschreven in een handelingsplan dat regelmatig geëvalueerd 
en bijgestuurd wordt. 
 

 Fase 3: 
Voor een zeer klein aantal leerlingen is een overstap naar een school op maat zinvol. 
 

 Voor leerlingen met een fysieke handicap voorzien we: 
1. het vlot kunnen bereiken van de klaslokalen 

(eventueel een klas overbrengen naar het gelijkvloers 
2. indien nodig het wegwerken van drempels (of plaatsen van schuine zijde: zie 

eetzaal) 
3. aanschaf aangepast meubilair, indien gewenst 

 
 

e. Uren lichamelijke opvoeding in het kleuteronderwijs 

In het kleuteronderwijs worden  2 aanvullende lestijden voor lichamelijke opvoeding 
toegekend. Met lichamelijke opvoeding wordt in de kleuterschool bewegingsopvoeding 
bedoeld. 
 

 

f. Kinderverzorgers in het kleuteronderwijs 

De kinderverzorger ondersteunt het gezondheidsbeleid van de school en voert daarbij een aantal   

verzorgende taken uit. Het welbevinden en de gezondheid van het kind staan hierbij centraal. De 

kinderverzorger ondersteunt o.m. ook de kleuteronderwijzer bij het aanleren van een aantal 

sociale vaardigheden. Zo draagt de kinderverzorger bij tot de algemene opvoeding en de 

maximale zelfredzaamheid van de kleuters als aanvulling op de opvoeding door de ouders. De 

kinderverzorger is dan ook een belangrijke schakel in de communicatie over de verzorging en 

het welzijn van het kind 

g. Kleding op onze school 

Er wordt aan de kinderen (zowel van de lagere afdeling als van de kleuterafdeling) ge- 
vraagd dat zij naar school komen met nette, verzorgde en passende schoolkleding en 
schoenen. GELIEVE DE KLEDIJ VAN UW KINDEREN TE NAAMTEKENEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DD..  NNUUTTTTIIGG  OOMM  WWEETTEENN::    pprraakkttiisscchhee  oorrggaanniissaattiiee  

 

D.1.  Verkeersveiligheid. 

Binnen het vak MMWT worden verkeerslessen gegeven. 
 
Enkele tips voor leerlingen en ouders: 

- Een reglementaire fiets bestaat uit : 
twee doeltreffende remmen 

een goed functionerende bel 
een goed functionerend wit of geel licht vooraan en een witte reflector vooraan 

een goed functionerend rood licht achteraan en een rode reflector achteraan 

een witte reflecterende strook aan weerszijden van elke band en/of minstens twee 
gele of oranje dubbelzijdige reflectoren per wiel 
gele of oranje reflectoren aan weerszijden van elk pedaal. 

- Een fietshelm beschermt het hoofd bij valpartijen. 
- Een fietsvlag laat het kind van ver opmerken. 
- Een fietshouder voor fietsen met dikke banden (ze kunnen niet in de fietsstallingen). 
- Trek zeker elke dag je fluojas aan om naar school te komen. 
 

- Beste ouders, zorg ervoor dat u de weg kent en aanleert waarlangs uw kind naar school 
fietst of wandelt.  
Dit hoeft niet noodzakelijk de kortste weg te zijn, wel de veiligste. Controleer 
regelmatig of uw kind deze route neemt! 

- Wanneer uw kind met de wagen wordt gebracht, zorg er dan ook voor dat het kan 
uitstappen aan de kant van de school, stop ook niet op het zebrapad of de verkeerstafel 
aan de schoolingangen, maar liefst een eind ervan verwijderd, zodat de fietsers en andere 
voetgangers ongehinderd  binnen of buiten kunnen. 

- Sta nooit uw kind op te wachten aan de overkant van de straat! Doe zelf de moeite om 
over te steken en haal uw kind persoonlijk af op de afgesproken plaats(en). 

 

D.2. Brandbeveiliging. 

Regelmatig houden wij in school een ontruimingsoefening, zodat alle kinderen en leerkrachten 

weten hoe ze moeten reageren bij een brand of een andere gevaarlijke situatie.  

D.3. Schoolverzekering van de leerlingen. 

Al onze leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school, overal waar zij onder toezicht van 
de leerkrachten staan. 
Alleen lichamelijke schade is door de verzekering gedekt. 
Voor materiële schade aan de schooleigendommen, aan de gebouwen of aan de bus, staan de 
ouders in. Hieronder valt ook de schade aan brillen, kleren, fiets, … en andere stoffelijke zaken. 
Wanneer een leerling een ernstig ongeval heeft op school, zal de directeur contact opnemen 
met de ouders. Zij kunnen dan een arts raadplegen. Wanneer de ouders niet bereikt worden, 
neemt de school contact op met een huisarts of met de spoedgevallendienst van het 
ziekenhuis. 
Ongevallen op school en de schoolverzekering:.   

                   KBC-VERZEKERING          (POLISNUMMER: 37 399 211) 
                   KANTOOR JAN HESPEL 
                   OUDE BRUGGESTRAAT 6 
                   8750 WINGENE 
                   TEL.: 051/61 25 45  

      
De school heeft een verzekering afgesloten voor: 

 Burgerlijke aansprakelijkheid van de school en de leerkrachten. 
 Lichamelijke ongevallen van de leerlingen. 



  

Elke school is verzekerd voor ongevallen op school. De schoolverzekering is alleen geldig 
tijdens de gewone schooluren en op de gewone weg naar huis of omgekeerd. Zij komt ook 
tussen wanneer op vrije dagen of namiddag activiteiten door de school worden ingericht en 
begeleid. De schoolverzekering vergoedt het verschil tussen de totale kosten en de 
tussenkomst van uw eigen ziekenfonds. Dit omvat de medische en farmaceutische kosten 
(voor de verzekerde zelf). 
De schoolverzekering dekt geen stoffelijke schade of diefstal. Schade aan brillen wordt niet 
vergoed. Voor tanden bestaat een afzonderlijke regeling. 
De leerlingen zijn ook verzekerd tegen lichamelijke ongevallen langs de weg naar school of 
naar huis indien zij de kortste of veiligste weg nemen en onmiddellijk naar huis gaan. 
De school is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen. Om 
verlies te voorkomen, vragen wij alle kledingstukken te voorzien van de naam. Een verloren of 
beschadigd boek van de school of (klas)bibliotheek moet vervangen of vergoed worden. 
 

Stap 1: De school vult het formulier ‘schadeaangifte lichamelijk ongeval’ in. De ouders vullen op dit blad hun                                                                                                       
rekeningnummer in. 

Stap 2:          De ouders laten het formulier ‘’geneeskundig getuigschrift’ invullen door de arts die het kind 
behandelde. 
Stap 3:         Deze 2 documenten bezorgen de ouders aan het verzekeringskantoor van de school (adres: zie 
D.3.)  
Stap 4:           De ouders betalen alle rekeningen (arts, apotheek, …) 
Stap 5:         Bij afrekening met de mutualiteit, waar u reeds een gedeeltelijke teruggave ontvangt, vraagt u 
                     ook  een briefje voor de schoolverzekering waarop de niet teruggegeven bedragen vermeld 
                     staan. Dit briefje moet bij afsluiten naar de verzekering worden opgestuurd. 
Stap 6:         Tenslotte gaat u naar de verzekering waar bij volledige afsluiting een getuigschrift van genezing  
                     (= afsluitingsformulier) wordt opgemaakt. Vergeet niet op dit formulier uw rekeningnummer te  
                     plaatsen zodat de verzekering het verschuldigde bedrag kan storten. 
                        Bij problemen: raadpleeg de directie. 

 

D.4.  Vrijwilligers 

Organisatie 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De 
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan 
de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement 
ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het 
schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. 
Verplichte verzekering 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie 
en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC-VERZEKERINGEN. 
De polis (7.160.106) ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. 
Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele 
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 
Aansprakelijkheid 

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het 

verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de 

school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware 

fout. Voor zijn  lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig 

voorkomt. 

Geheimhoudingsplicht 

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien 
waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 458 Strafwetboek 
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en 
alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen 
die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn 
om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en 



  

buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft 
met gevangenis straf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd 
frank tot vijfhonderd frank”. 

 

EE..  EEEENN  SSCCHHOOOOLL  SSTTAAAATT  NNIIEETT  AALLLLEEEENN……  

E.1. Samenwerkingsverbanden op parochiaal vlak. 

Aangezien wij een katholieke dialoogschool zijn, werken wij zeer nauw samen met de parochie. 
Enkele belangrijke momenten gedurende het kerkelijk jaar worden in de school geïntroduceerd, in 
samenwerking met de school voorbereid en gevierd in de parochiekerk.  
 
Zo bijvoorbeeld:  
- praktische voorbereiding van het vormsel en de eerste communie 
- daarnaast zijn er nog: schoolvieringen                                                                                                                                       

     broederlijk delen                                                                                                             
                  

E.2. Samenwerking op gemeentelijk vlak. 

- De school neemt zoveel mogelijk deel aan gemeentelijke organisaties op gebied van cultuur, 
sport…: 

-   scholenveldloop Zwevezele 
-   sportdag 
-   de jeugdboekenweek 
-   activiteiten georganiseerd door de dienst Cultuur van Wingene 
-   de 11-novemberviering 

 
- Het gemeentebestuur verleent toelage aan alle vrije scholen van de gemeente -dus ook aan 

onze school- voor  het houden van middagtoezicht voor de kinderen die op school eten. 
 

- Gebruik van sporthal en cultureel centrum bij allerlei lessen en organisaties. 
 

- Ontlenen van boeken in de gemeentelijke bibliotheek 
 

- Naschoolse activiteiten worden gesteund: 
-    in de lokalen van de Centrumschool organiseert het gemeentebestuur 

muziekonderwijs en dictielessen. (Inschrijving telkens bij aanvang van het 
nieuwe  schooljaar.) 

-    in de tekenacademie kunnen de leerlingen lessen beeldopvoeding volgen. 
-  in de techniekacademie proeven de leerlingen van wetenschap, technologie, 

creativiteit en innovatie. 
 
- Buitenschoolse opvang op schoolvrije dagen (buiten het weekend) zoals tijdens de vakanties, 

pedagogische studiedagen, vrije dagen. Op die momenten organiseert het gemeentebestuur 
opvang in Duimelootje. (051/ 65 00 78)  
(N.B: Deze informatie is continu voor wijzigingen vatbaar.)  
 

- Brugfiguren Sociaal Huis Wingene  
Brugfiguur: Larissa Lippens Adres: Marktplein 5, 8750 Zwevezele Tel. 0492/22 27 13 
E-mail: larissa.lippens@wingene.be 
 
Je kan er terecht met problemen en vragen over vrije tijd, school, wonen, financiën, 
kinderopvang, opvoeding, werken...De brugfiguur geeft informatie, ondersteunt waar nodig of 
zoekt samen naar oplossingen. Dit kan in overleg met de school. Op maandagvoormiddag in 
de B-week is de brugfiguur meestal aanwezig op school in het lokaal “ De Kout” (naast de 
eetzaal van het lager). 
 

mailto:larissa.lippens@wingene.be


  

FF..  IINNFFOO  IINNZZAAKKEE  GGEENNEEEESSMMIIDDDDEELLEENN  EENN  GGSSMM  OOPP  SSCCHHOOOOLL  

                                SSCCHHOOOOLL  

Je kind wordt ziek op school: 
Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven 
contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen. Als school stellen 
we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen 
pijnstillers 
 
Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren: 
Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je ons dan vragen om er op 
toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier (zie www.centrumschoolwingene.be) dat de 
betrokken ouder de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan 
voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt.  
 
Andere medische behandelingen: 
Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische 
bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen met de ouders zoeken we naar een we naar 
een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.  

 
Uitsluitend personeelsleden die daartoe aangesteld zijn en daarmee schriftelijk ingestemd hebben, 
mogen toezicht houden op het nemen van geneesmiddelen door minderjarige leerlingen die op 
doktersvoorschrift op school bepaalde geneesmiddelen moeten nemen. Het formulier waarmee de  
ouders dit toezicht aanvragen, dient ondertekend te zijn door de ouders, de behandelende arts, de 
directeur en het toezichthoudend personeelslid.  
Let wel dat het deel aangeduid met ‘in te vullen door de arts’ ook effectief door een arts wordt in   
gevuld. Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd  
en mag de school geen medicatie laten nemen op school. Indien de periode waarbinnen het medicijn 
moet worden ingenomen, langer duurt dan een trimester, dient bij het begin van een nieuw trimester een 
nieuw formulier te worden ingediend. Ook bij een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw 
formulier ingevuld worden. 
Op school worden geen medicijnen of placebo’s verstrekt aan minderjarige leerlingen die klagen    
over pijn of ongemak. 
Indien een minderjarige leerling zich ziek meldt, zal hij (overeenkomstig de gangbare procedure 
 binnen de school en afhankelijk van de perceptie van de ernst van de situatie) hetzij rusten in  
 de eetzaal hetzij door de ouders of een ander bevoegd persoon afgehaald worden, het 
 zij door de school aan de zorgen van een arts of de hulpdiensten (112) toevertrouwd  

       worden. Een zieke leerling wordt nooit zonder begeleiding huiswaarts gestuurd. 
 

 

GG..  WWEELLZZIIJJNN,,  VVEEIILLIIGGHHEEIIDD  EENN  PPRREEVVEENNTTIIEE  

Omdat we een veilige school willen voor iedereen, hebben het schoolbestuur en de directie een 
beleidsverklaring ondertekend, die vooral het welzijn van iedereen in de school vooropstelt.  
Het schoolbestuur van de VZW VKBW  en de directies van alle Wingense scholen verklaren 
een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke bepalingen en geïnspireerd 
vanuit het opvoedingsproject.  
Om gestalte te geven aan dit beleid: 
1. werkt het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hiërarchische lijn, met mede 
    werking van de interne en externe diensten een dynamisch risicobeheersingsysteem uit. 
    Daarbij wordt voorafgaandelijk het advies gevraagd van het comité/de vakbondsafvaardiging 
    of worden de plannen voorgelegd aan het personeel. In dit globaal preventieplan en deze 
    jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming 
    en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd 
    en de te nemen maatregelen bepaald, wordt er regelmatig geëvalueerd. 
2. wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke 
    medewerker afzonderlijk sterk benadrukt. 
 

http://www.centrumschoolwingene.be/


  

  
3. streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid kennen en toepassen, in 
    eerste instantie deze beleidsverklaring. De directie geeft dan ook regelmatig de nodige 
informatie en instructies, via het schoolwerkplan, op personeelsvergaderingen, op het 
uithangbord, via elektronische post,… Ook stelt de directie aanvullende regels op voor extra 
schoolse activiteiten. 
4. waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie 
krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij 
klassenbezoeken, op oudercontacten.  
5. worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, hetzij 
geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten.  
6. worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in de school, 
regelmatig gewezen op bestaande risico’s. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de 
nieuwkomers.  
7. streven het schoolbestuur en de directie ernaar, om bij aankopen waar relevant, bij 
nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, 
gezondheid en milieu te doen naleven.  
8. zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde budgettaire    
    mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur(s) zijn  
(hun)  opdrachten en taken degelijk kan (kunnen) uitvoeren. 
9. werkt de school actief mee aan preventie initiatieven van de overheid. 
10.  zal de school preventieve maatregelen nemen om te voldoen aan de wet betreffende de  
       bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.  
      (wet van 11 juni 2002) 
11. Wij proberen een gezonde school te zijn, een school in een groene omgeving. Dit biedt ons 

de kans tot ‘outdoor education’ .Wij stellen ons dan ook tot doel om alle leerlingen op te 
voeden tot gezonde jonge mensen. Gezond in iedere betekenis: zowel naar lichaam als 
naar geest. 3 uur sport (zwemmen en turnen) zorgen alvast voor een goede conditie. 
Iedere ouder zorgt voor een gezond tussendoortje. De vele leefregels en afspraken zorgen 
voor een gezond klimaat op school. Zo willen het algemeen welbevinden van iedere 
leerling optimaal nastreven.  

 

WANNEER IEDEREEN (OUDERS EN KINDEREN) 
MEEWERKT AAN DEZE AFSPRAKEN, 

ZAL HET SCHOOLLEVEN, 
 AANGENAAM EN CORRECT VERLOPEN. 

 
Het directieteam: 

KAES Hubert   (algemeen en administratief directeur) 
KINDT Steven  (pedagogisch directeur) 

 
 
          schooljaar 2022-2023 
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