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Nieuwsbrief nr. 1

Beste leerling, ouder, leraar, buur,…

Via onze nieuwsbrief willen we je geregeld op de

hoogte brengen van de vorderingen in onze

nieuwe school voor de eerste graad in hartje

Veltem-Beisem. In deze eerste brief zetten we alle

informatie van ons infomoment op 18 maart nog

eens op een rijtje. 
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In Vlaanderen kent het aantal leerlingen

dat naar het secundair onderwijs gaat een

flinke groei. 

Zo berekende de taskforce capaciteit

Vlaanderen dat er in het schooljaar 2024-

2025 meer dan 2000 plaatsen tekort

zouden zijn in het Leuvense. 

Secundair onderwijs in Veltem?
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Door de krapte aan bouwplek in Leuven Centrum, door het feit dat het secundair onderwijs

na Leuven vanuit Herent het grootste aantal leerlingen aantrekt en dat er in die regio geen

secundair onderwijs aanwezig is, kwam de idee van prospectie naar de verlaten Vitalac-site

en het klooster in Veltem-Beisem. 

De zusters Annonciaden waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe bestemming voor hun

klooster. De plek kent bovendien al sinds het einde van de 18de eeuw een rijke

onderwijstraditie door de stichting van een school voor armenonderricht door pastoor

Petrus Jacobus De Clerck. De locatie die qua mobiliteit alle troeven van bereikbaarheid

heeft voor de zachte weggebruiker biedt een ideaal perspectief voor een eerstegraadsschool

van circa 300 leerlingen. De nieuwe eerstegraadsschool zal dus in het verbouwde klooster

gehuisvest worden.



In onze nieuwe school verwelkomen we leerlingen van het

eerste en tweede jaar secundair onderwijs. We willen hen

via de gemoderniseerde eerste graad zoals we die in

KSLeuven hebben vorm gegeven een breed aanbod geven.

Onze ingrediënten? Een stevige basisvorming, via een

keuzegedeelte uitzicht geven op een brede horizon van

studiemogelijkheden, leerlingen zichzelf beter leren

kennen en een flinke portie ‘goesting in leren’ geven.

In onze eerstegraadsschool willen we nauw samenwerken

met de plaatselijke basisscholen en dit met het oog op een

vlotte overstap van basis naar secundair. We willen

samenwerken rond didactische werkvormen, projecten,…

In onze school willen we hard inzetten op motivatie van

jongeren, geloven we in hun groeipotentieel en benaderen

we hen ruimer dan alleen via de cognitieve component.

Onze eerstegraadsschool is gelegen in een dorp met een

rijke onderwijstraditie waar tot op de dag van vandaag de

zusters onderwijs verder zetten. In dit dorp zijn vele vormen

van samenwerking mogelijk zijn: we kijken uit naar een

deelcultuur op het vlak van infrastructuur, we willen

inhoudelijk samenwerken met plaatselijke verenigingen en

instanties (cultuur, sport, milieu, sociaal engagement,…) en

zijn bereid om samen naar oplossingen te zoeken bij

opportuniteiten maar ook bij problemen.

BOUW-
STENEN
VAN ONZE
SCHOOL

Observerende en
oriënterende
eerstegraadsschool

Samenwerking met
de basisscholen

Leren en leven in
ons dorp
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Volgens de timing van onze architect gebeurde eerst de sloop van de feestzaal van de

basisschool en een aantal huizen op het dorpsplein. Terwijl daar assistentiewoningen

voor de zusters worden gebouwd, zal de linkervleugel van het klooster grondig worden

verbouwd en komt er een nieuwbouw achter die linkervleugel voor een polyvalente

ruimte alsook enkele STEM- en wetenschapslokalen. Er wordt een fietsweg aangelegd

aan de noordrand van het terrein. Deze eerste fase wordt afgerond in de zomer van 2022.

Dan kunnen we onze eerstejaars welkom heten.

Fase twee omvat de grondige verbouwing van de rest van het klooster en de aanleg van

de speelplaats en een sportveld. Op 1 september 2023 zal dan de hele school kunnen

openen.

Via observaties en na het krijgen van feedback maken onze leerlingen stap voor stap een

keuze voor een studiedomein en een finaliteit (doorstroom naar hoger onderwijs en/of

rechtstreekse toegang tot de arbeidsmarkt). In KSLeuven garanderen we een plek in de

studierichting naar keuze van de leerling. Vanuit onze ervaring van de leerlingen van

Stroom weten we intussen dat dit lukt. Vanuit die groep kreeg 84% bovendien de school

van eerste voorkeur. Onze leerlingen zijn ook welkom in de omliggende

scholengemeenschappen (Tildonk, Haacht,…).

Bouw en timing

Op naar de tweede en derde graad!
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Op 18 maart organiseerden we een eerste online infomoment voor ouders,

buurtbewoners en symphatisanten. Maar liefst  128 geïntresseerden namen deel aan

deze sessie. We kregen naderhand ook interessante en betrokken reacties. In de

woordwolk hieronder vind je de thema's en opmerkingen die vanuit deze groep naar

voren kwamen. Hier gaan we de komende maanden verder mee aan de slag. 

We hebben er vol spanning naar uit gekeken en nu is het zover! De afbraakwerken gaan

van start en over niet al te lange tijd beginnen we aan de opbouw van een gloednieuwe

school!

3...2...1... We zijn gestart!



Een aantal directies van KSLeuven en de

omliggende basisscholen staken de voorbije

maanden reeds de koppen bij elkaar. Zij vormen een

stuurgroep en zullen de ontwikkeling van deze

school van nabij opvolgen. 

Tijdens het derde trimester van dit schooljaar

vormen we een kernteam van leraren en directies

die de school concreet zullen vorm geven. 

Het kernteam zal expertise opbouwen mede dankzij

de input van enkele werkgroepen. In die

werkgroepen zullen we meer specifieke thema’s

aanpakken. Die thema’s krijgen later vorm en

kunnen variëren van didactische en logistieke

aspecten tot het uitwerken van de projectwerking

met lokale partners, het onderwerp ‘verkeersveilige

school’ enz.

Vragen?
Projectcoördinator | Inge Delafortrie | projectveltem@ksleuven.be
Coördinerend directeur KSLeuven | Danny Pijls | danny.pijls@ksleuven.be

HOE GAAT HET NU VERDER?

Nieuwsgierig naar de verdere ontwikkeling?

Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?
Geef je mailadres door via projectveltem@ksleuven.be
Uitschrijven kan eveneens via dat mailadres.
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https://www.facebook.com/eerstegraadsschoolveltem
http://www.instagram.com/

