


Voorstelling van onze school



Wie zijn we ?

2 vestigingen:

- abdijschool:  kleuters + lagere school

- wijkschool Liemingen:  kleuters

11 kleuterklassen:  7 + 4

18 lagere schoolklassen

Ca. 680 leerlingen

Max. 23 leerlingen per klas

School in een groene omgeving aan de rand van de 

stad.



Ons Vlierbeek-DNA

Kinderen uitdagen en ruimte geven om initiatief te nemen. Fouten maken mag 

en doorzetten moet.

Leren door te ontdekken, te beleven en te doen. Inspelen op 

hun interesses en talenten,

Team met onze kinderen en hun ouders waarin iedereen zich gewaardeerd en 

gelukkig voelt.

Respectvol en kritisch kijken naar wat de wereld en de mensen ons bieden. 

Aandacht voor de zorgvragen van kinderen. We engageren ons om elk kind 

zoveel mogelijk kansen te bieden.



Zorgbeleid

Brede basiszorg voor alle kinderen met het oog op gelijke groeikansen

Inzet op preventie en remediëring

Verhoogde zorg voor kinderen die het nodig hebben, in samenspraak met CLB en 

ouders

Zorg zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak

4 zorgcoördinatoren: kleuter – 1ste graad – 2de graad – 3de graad

aanspreekpunt voor alle zorgvragen van kinderen, ouders en leerkrachten

Zorgco’s werken ook met de kinderen op de klasvloer

Zorgondersteuners per graad



Methodieken en werkvormen

Kleuterschool:

- groeiend keuzebord: gericht op de ontwikkeling van zelfstandigheid

- opbouwende kalender

- sterk zorgbeleid, maximale ondersteuning op de klasvloer

- Thematisch werken met stimulerend hoekenaanbod

- Bodymap

Lagere school:

- 4-sporenbeleid

- sterk zorgbeleid

- ondersteuning zowel bij leermoeilijkheden als voor sterke leerlingen

- co-teaching in de klas + zorgaanbod in kleine groepjes

- Opbouwende inzet van digitale middelen 



Waarop zet onze school in?

Huiswerk

Welbevinden

Mobiliteit 

en veiligheid

Natuur

Gezondheid

Digitalisering

Opvang



Waarop zet onze school in?

DigitaliseringWelbevinden

- Sterk zorgbeleid

- Bevraging welbevinden

- Antipestplan

- Samenwerking met VCLB Leuven

- Chromebooks 5de leerjaar sinds november 2021, 

6de leerjaar vanaf maart 2022

- Chromebookkasten voor kleuters, 1ste en 2de

graad

- Geïntegreerd ICT-aanbod

- Schoolcommunicatie vooral via mail

- Classroom voor leerlingen en ouders



Waarop zet onze school in?

NatuurGezondheid

- MOS-school

- Groene omgeving

- Groentetuin

- Speelveld, abdij

- Buiten eten bij mooi weer

- Brooddoos en drinkbus

- Elke dag fruitdag en gezonde tussendoortjes

- Onbeperkt water drinken, drinkfonteintjes

- KS: toiletten in de klas + op regelmatige 

tijdstippen naar het toilet

- Fithoudertjes bodymap + fitometer



Waarop zet onze school in?

HuiswerkOpvang

- Huiswerkplan: afspraken per leerjaar

- Huiswerkklas vanaf 2de leerjaar. Een     

leerkracht is hier steeds aanwezig.

- Buddy project

- Kinderkuren stad Leuven

- Op school

- Dagelijks van 7u tot 18u30, ook op woensdag

- Schoolvrije dagen (geen schoolvakanties)

- 45 cent per begonnen kwartier

- Eigen activiteitenaanbod



Waarop zet onze school in?

Mobiliteit en veiligheid

- Verkeersproject ‘Bobbi’

- Zichtbaarheidsweken

- Parking in de nabije omgeving

- Ruime fietsenstalling 

- Fietsdagen KS + LS

- Vlot en veilig bereikbaar te voet of met de fiets



Hoe betrekken we jou als ouder?

Je bent welkom in onze school.

3x per jaar oudercontact en 4 rapporten

Actief oudercomité

Spelletjesdagen

Helpen bij klasactiviteiten

Begeleiden bij uitstappen

Grootouderfeest 

Mamadag/papadag

Allerhande schoolactiviteiten: restaurantdag, filmavond, lichtjestocht, 

Vlierbeekkermis 

… 



Hoe ziet een schoolweek voor mijn kind eruit?

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

08u40 - 10u20 lessen lessen lessen lessen lessen

10u20 - 10u35: lager + 

3KK

10u40 – 11u55 : 1KK + 

2KK

speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd

10u35 - 12u15: lager + 

3KK

10u55 – 12u15: 1KK + 

2KK

lessen lessen lessen lessen lessen

12u15 - 13u30 maaltijd + speeltijd maaltijd + speeltijd maaltijd + speeltijd maaltijd + speeltijd

13u30 - 14u20: 3KK en 1e

lj

13u30 – 14u40: 1KK en 

2KK

13u30 - 15u10: 2e en 6e lj

lessen lessen lessen lessen

14u20 -14u35: 3KK en 1e 

lj

14u40 – 14u55: 1KK en 

2KK

15u10 – 15u25: 2e lj – 6e lj

speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd

14u35 - 15u25: 3KK en 1e

lj

14u55 – 15u25: 1KK en 
lessen lessen lessen lessen



Als je graag eens een schooldag meemaakt, surf dan naar de filmpjes op 

onze website. Daar kan je binnenkijken in onze 2 vestigingen:

Abdijschool:   https://youtu.be/KJoFXQJRlGo

Liemingen:   https://youtu.be/0MqlFk2o6CQ

Hoe ziet een schooldag voor mijn kind eruit?

https://youtu.be/KJoFXQJRlGo
https://youtu.be/0MqlFk2o6CQ


Schoolteam



Ons schoolteam



Info en contact



Heb je nog vragen? Wil je meer informatie?

directie.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

secretariaat.vbsvlierbeek@sgarchipel.be

016/26.03.63 www.vrijebasisschoolvlierbeek.be

mailto:directie@vrijebasisschoolvlierbeek.be
mailto:secretariaat.vbsvlierbeek@sgarchipel.be
http://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/


Wil je je kind inschrijven?

Dan moet je jouw kind eerst aanmelden

• Zie powerpoint “aanmelden”

• Via www.meldjeaan.leuven.be




