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Dag beste ouders, dag lieve kinderen,

wat leuk om jullie te mogen begroeten in de geweldige Dorpsschool
van Vremde. Een school waar iedereen welkom is en ieder van ons
zich thuis voelt. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat jullie,
hier bij ons, allemaal heel snel jullie plekje zullen vinden.
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Een school maken, dat doen we hier allemaal samen: leerlingen,
leerkrachten, ouders, externe begeleiders, … Met zijn allen lukt het
vast en zeker om deze school uit te bouwen tot een plaats waar het
leuk is om te komen, en waar we van alles kunnen leren en
ontdekken. Een plek waar we er voor elkaar zijn en waar we ons
goed voelen.                
                                                          

Lieve kinderen,

gebruik op onze school al je talenten en probeer vooral ook nieuwe
talenten te ontdekken en te laten groeien. Speel met elkaar, leer
met elkaar en help elkaar. Geniet van je tijd hier op school en geniet
van het samenzijn met klasgenootjes en met de andere kinderen op
school. Voor ons zijn jullie het allerbelangrijkste hier op school,
voor ons ben jij uniek!
Wij, de leerkrachten, directie en alle medewerkers zijn er om jou
bij te staan en te steunen. We nemen je graag bij de hand om samen
mee op weg te gaan, en wensen je een fijne tijd toe op onze school.

Beste ouders,

jullie zijn voor ons eveneens een heel erg belangrijke schakel in de
ontplooiing van jullie kinderen, en daarom ook altijd welkom in onze
school. Het is immers heel erg belangrijk dat papa en mama ook op
de hoogte zijn van wat er gebeurt in de school, zodat ook jullie je
kind tenvolle kunnen steunen en helpen. Laat ons samen op
ontdekking gaan in die grote, boeiende wereld.
In deze brochure leest u wie wij precies zijn en waar we voor staan
in de Dorpsschool. U verneemt onze visie op onderwijs en zorg,
hoe wij willen zijn en hoe we met onze leerlingen dat boeiende pad
op willen gaan.
Veel succes.

Het schoolteam van de Dorpsschool.
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Onze visie

Onze Dorpsschool is gelegen in het centrum van het landelijke Vremde, deelgemeente van Boechout. Wij zijn een vrije katholieke basisschool
en maken deel uit van KOBA Voorkempen vzw, ons schoolbestuur. Onze school heeft een unieke eigenheid en bij het uitvoeren van onze taak,
onderwijs bieden, willen wij steunen op 5 belangrijke pijlers:

welbevinden
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communicatie
kwaliteitsvol onderwijs
Hiernaast vindt u onze “wordcloud” van deze 5 pijlers.
ieder kind telt
Iedere pijler vraagt uiteraard een woordje uitleg.
Wij lichten onder dit woordenveld graag even aan u toe:
gezondheid
• Wie zijn wij?
•
•

Hoe willen wij graag zijn?
Waarvoor staat de Dorpsschool van Vremde?

welbevinden

communicatie
kwaliteitsvol onderwijs
ieder kind telt
gezondheid

bodymap
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welbevinden
Warme school
Respect
Unieke sfeer
Verdraagzaamheid
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Christelijke waarden
Samenhorigheid
Gezelligheid
Positieve benadering
Hoofd-hart-handen
Fijne leeromgeving
Leren omgaan met elkaar
Kindvriendelijk
Elk kind zijn plekje
Gevoelens
Groene school

Onze Dorpsschool is de
school ‘onder
de kerktoren’, in
het midden van
het dorp en mag
zich terecht een gezellige en ‘warme school’
noemen met een unieke sfeer, waar iedereen zich thuis kan voelen, een eigen plekje
kan hebben en waar gevoelens kunnen en
mogen geuit worden.
Hier heerst een gemoedelijke, christelijke
sfeer. Door de vele activiteiten brengen we
de mensen van het dorp (en daarbuiten)
samen om elkaar te ontmoeten.

We leren onze kinderen respectvol omgaan
met elkaar. Verdraagzaamheid en samenhorigheid vinden we belangrijk. Zo komen we tot
een fijne leeromgeving met een kindvriendelijk
karakter.
Tegelijk willen we ook een milieuvriendelijke
school zijn, met veel inzet voor de natuur en
het milieu. De problematiek rond het milieu
proberen we zowel in de lessen als daarbuiten onder de aandacht van onze kinderen te
brengen.

Kinderen kunnen
pas groeien
wanneer ze
goed in hun
vel zitten. We
bieden kansen
voor ieder kind, waarbij we aandacht hebben voor ieders mogelijkheden en talenten.
Onze leerkrachten plaatsen steeds het kind
centraal en vervullen de rol van observator
en coach in de klas. Door het bieden van
differentiatiemogelijkheden in de klaspraktijk,

kan iedere leerling op eigen tempo werken
aan zijn/haar toekomst en bieden we optimale ontwikkelingskansen aan iedereen.
Onze school staat erom bekend, erg
zorgbreed te zijn. We beschikken over een
groot zorgteam. Zo kunnen we elk kind
individueel benaderen en doelgericht te werk
gaan, wanneer problemen zich voordoen.
Door het bieden van zorg en differentiatie
op maat kan iedere leerling op eigen tempo
werken aan zijn/haar toekomst. Indien
nodig, kan de school rekenen op verschillende externe ondersteuners zoals CLB,
ONAplus, logopedistes, …

ieder kind telt
Zorgbreed
Groeikansen voor ieder kind
Talenten
Zorg op maat
Eigen tempo
Oog voor ieder kind
Individu centraal
Differentiatie op maat
Eigenheid van ieder kind
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kwaliteitsvol
onderwijs
Procesgericht
Ontdekken &
Experimenteren
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Voorbereiding S.O.
Gevarieerd aanbod
Zelfstandigheid
Spelend leren
Verschillende werkvormen
Up to date
Actief leren
Succeservaring leerlingen
Totaliteit
Gevarieerd aanbod

Als school
staan we voor
kwaliteitsvol
totaalonderwijs.
We willen
de kwaliteit van ons onderwijsaanbod
continu bewaken en verbeteren.
Via verschillende werkvormen streven we naar
een maximale leerwinst en een zo groot mogelijke succeservaring voor al onze leerlingen.
Om dit te bereiken, gaan we vooral
procesgericht te werk. Dit wil zeggen dat
niet altijd het resultaat belangrijk is, maar
ook de manier waarop we tot verschillende
resultaten komen. We bevorderen het actief
leren en spelenderwijs leren, door de kinderen

te laten ontdekken en experimenteren.
Zo leren de kinderen zelfstandig werken, als
voorbereiding naar het secundair
onderwijs. Ons doel is leerlingen te begeleiden, en klaar te maken voor een nieuwe stap
in hun onderwijsloopbaan. Hiervoor werken
we ook samen met verschillende secundaire
scholen en organiseren bezoeken in verschillende onderwijsrichtingen. We informeren
en adviseren de leerlingen en hun ouders,
na grondig overleg tussen klasleerkrachten,
zorgleerkrachten, directie en CLB.

Wij willen vooral
een actieve
school zijn, waar
gezondheid en
bewegen
voorop staan.
Onze missie is om kinderen en ouders
gevoelig te maken voor het belang van het
bewegen. Door beweging gaan we immers
meer onze hersenen stimuleren en
ontwikkelen. En dat is niet onbelangrijk
voor de verdere groei van onze kinderen.
Met behulp van het programma Bodymap
zorgen we ervoor dat onze kinderen hun
lichaam ten volle kunnen ontwikkelen:

een gezonde geest in een gezond lichaam. We
laten onze kinderen veel bewegen, zodat zij
hun eigen talenten ontplooien doorheen hun
lagere schoolcarriëre. We organiseren ook
heel wat activiteiten: fietsmaand, sportdagen,
veldloop, sportinitiatiedagen, fruitdagen
(2 keer per week) en stimuleren ook het
drinken van water.

Gezondheid
Bodymap
Ontwikkeling van het lichaam
Actieve school
Bewegen
Schrijfdans
Stimuleren tot bewegen
Eigen talenten ontplooien
Gezonde geest in gezond lichaam
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CONTINUÜM VAN ZORG

Communicatie
Open communicatie
Betrokkenheid
Contact met ouders
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Teamwork
Verbondenheid
Engagement
Inbreng mag
Samenwerking met parochie

Onze Dorpsschool mag
terecht fier
zijn op het
team van
onderwijzend
en ondersteunend personeel. Deze mensen
zetten zich dagelijks, met hart en ziel,
in voor de kinderen en hechten veel belang
aan de communicatie met ouders en andere
betrokkenen. Communiceren is de sleutel
tot succes. We voeren daartoe een open
en transparante communicatie. Iedereen
kan en mag zijn/haar inbreng hebben in het
verhaal. We vragen ook een groot
engagement en betrokkenheid.

Uiteindelijk komt dit de kinderen ten goede.
Het contact tussen de school
en de ouders is hierin van groot belang.
We houden hen zo veel mogelijk op de
hoogte van het reilen en zeilen binnen de
school. Door onze centrale ligging aan het
Dorpsplein, is er ook een nauwe samenwerking met de parochie en de plaatselijke
verenigingen, … Op deze manier willen we
onze Dorpsschool echt ‘tot leven brengen’ in
en om het dorp.

0 ▼ Preventieve basiszorg
Regie = klas
Zoals een ouder zorgt voor zijn kinderen, zo
zorgt de leerkracht voor de leerlingen.
Hij/zij zorgt in de klas voor een positief
klasklimaat en een krachtige leeromgeving.
Door observatie, differentiatie, evaluatie en
remediëring, komt men in de klas tegemoet aan
de diverse noden, achtergronden en interesses
van alle leerlingen.

1 ▼ Verhoogde zorg
Regie = school
Indien de preventieve basiszorg niet volstaat voor
een leerling en deze specifieke hulp nodig heeft,
verhogen we de zorg. Alles gebeurt in overleg met
het zorgteam. Dit zorgt voor bijkomende onder-
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Preventieve basiszorg

1

Verhoogde zorg

2

Uitbreiding
van zorg
Individueel
aangepast
curriculum
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steuning, aangepast aan de noden van de leerling.
Bij voorkeur gaat de zorg door in kleine groepjes,
in de eigen klas met een extra juf/meester.

2 ▼ Uitbreiding van zorg
Regie = CLB
In deze fase is de schoolinterne expertise ontoe-

reikend om de leerling verder te kunnen helpen
in de ontwikkeling. In overleg met het kind, de
ouders, het zorgteam, CLB en eventuele andere
externe hulpverleners, werken we een plan uit
voor een nog intensievere begeleiding, rekening
houdend met de draagkracht van de school, van
het kind en de ouders.

3 ▼ Individueel aangepast curriculum
Regie = school op maat
In uitzonderlijke omstandigheden dienen we over
te stappen van het gemeenschappelijk curriculum
naar een individueel aangepast curriculum. Onze
zorggrenzen zijn bereikt en we behalen niet het
gewenste resultaat. Dit gebeurt enkel en alleen
wanneer alle voorgaande stappen degelijk zijn
doorlopen en na overleg met alle betrokkenen.

11

12

Dorpsplaats 5, 2531 Vremde
Tel: 03 455 22 42
E-mail: secretariaat@dorpsschool.be
Maatschappelijke zetel
KOBA Voorkempen vzw
Nooitrust 4, 2390 Malle

