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Beste leerling, ouder, leraar, buur…

Over minder dan 1 jaar is het zover, dan opent de

nieuwe eerstegraadsschool in Veltem zijn deuren! 

Wij hebben de afgelopen weken niet stil gezeten,

de voorbereiding komt nu echt op kruissnelheid. 

In deze nieuwsbrief brengen we graag een korte

stand van zaken.
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Het gaat vooruit! De aannemer is gestart met de grondwerken en het

ontmantelen van de oude gebouwen. Daardoor is de lagere school deels

ondergebracht in de sporthal en in containerunits. Het is even op de tanden

bijten maar we krijgen er een prachtig nieuw gebouw voor in de plaats!

Intussen is er wekelijks overleg met het bouwteam en de betrokken partners.

Samen leiden zij dit project in goede banen. Daarnaast zorgt het coördinatieteam

er ook voor dat het pedagogisch project en het bouwproject op elkaar afgestemd

worden.
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Eind augustus werden we warm onthaald bij de zusters in het klooster voor een

boeiende startvergadering. Na een eerste kennismaking werden de verwachtingen

en uitdagingen op tafel gelegd, de doelen bepaald en afspraken gemaakt. 

Het 1ste trimester staat helemaal in het teken van de visieontwikkeling en het

uitwerken van een conceptnota. Op tweewekelijkse basis komt het team samen om

rond een aantal thema's te werken. Hiervoor worden we begeleid door de

pedagogische begeleidingsdienst en experten uit het werkveld.

Conclusie na deze eerste sessie? Het klikt! Het team zit duidelijk op dezelfde

golflengte, bruist van ideeën en is bijzonder gemotiveerd om een erg mooi project te

realiseren.

HET
ONTWIKKELTEAM

In september kwam het ontwikkelteam opnieuw

enkele keren samen en hebben we het hoofd

gebogen over de visie en waarden van de school,

het pedagogisch model en de overgang van basis

naar secundair onderwijs. 

In de volgende bijeenkomsten gaan we dieper in

op zorgbeleid, het concept eerstegraadsschool

KSLeuven en de lokale verankering. 

Tijdens het 2de trimester worden bepaalde

thema's verder uitgediept en kunnen ook andere

geïnteresseerden hierbij aansluiten.  De oproep

hiervoor volgt later.

Het ontwikkelteam bestaat uit

een aantal leerkrachten van de

omliggende basisscholen en de

eerste graad secundair

onderwijs van KSLeuven. Zo

wordt er vanuit verschillende

invalshoeken vorm gegeven

aan de nieuwe school.



GELUIDEN 
UIT HET

ONTWIKKELTEAM

Leerlingen kunnen

bij ons ervaren dat

het ook leuk kan

zijn om moeite voor

iets te doen.
Er mag wel een

verschil zijn tussen
het basisonderwijs
en het secundair

onderwijs.

Door leerlingen te
laten reflecteren
versterk je het

leerproces.
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Het is
belangrijk

leerlingen een
sterke basis

mee te geven.

Een leerling moet
de kans krijgen te
ontdekken waar

zijn/haar talenten
liggen.

De rol van de
leerkracht is
belangrijk. 

Verantwoordelijkheid:
school maken doe je

samen. Niet alleen het
leerkrachtenteam, maar

ook de leerlingen en
ouders zelf hebben een

aandeel.

We dragen zorg
voor onze
leerlingen.

We geven leerlingen
zin om te leren door

het leren ook
levensecht te

maken. 

We willen
leerlingen actief
aan het denken

zetten.
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We deden samen met de leden

van het ontwikkelteam een

eerste denkoefening en deze

waarden kwamen bovendrijven:

passie, uitdaging, samenwerken, 

 groei en verantwoordelijkheid.

WAARDEN
Waar staan we voor? Vanuit welke waarden kijken wij naar onze school en

onze leerlingen? 

Samenvatting

 DIEPGAAND

LEREN

To
el

ich
ten

LEREN
DENKEN

Theoretische
kennis

Heb ik het begrepen?

LEREN DOEN
Praktische

kennis

JEZELF
LEREN

KENNEN

Kanikhettoepassen?

To
ep

as
se

n
Gesteund, geïnspireerd,  gestuurd,
gemotiveerd door je leerkrachten...

met vertrouwen in je
groeimogelijkheden...

en samen met anderen...

ervaren dat het leuk kan zijn om
moeite te doen...

je eigen leerproces stapsgewijs 
in handen nemen,...

en zo je eigen weg ontdekken.

LEREN 
IN ONZE SCHOOL

Vanuit een doordachte visie organiseren we het leren in onze school:
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Dag jongens en meisjes

Wisten jullie al dat wij, samen met heel wat mensen de handen in elkaar

slaan om van de nieuwe eerstegraadsschool in Veltem een hele fijne en

bijzondere school te maken? We verzamelen informatie, vergaderen,

overleggen en nemen veel beslissingen. Maar we willen dit natuurlijk niet

doen zonder jullie mening te horen! Want wie weet er het best hoe deze

school er moet uitzien? Dat zijn jullie, de enige echte experten! 

Ben jij een leerling uit het 5de of 6de leerjaar? 

Laat dan maar van je horen en bezorg ons je mening via dit formulier! 

 voor 7 november (klik hier of scan de QR-code).

Een kleine moeite voor jou, maar een schat aan informatie voor ons.

durfdurf
dromendromen

Als jij het kan dromen, 

dan kunnen wij het

proberen te maken!

OPROEP

Scan mij om het

formulier te openen.

https://forms.office.com/r/34rUkCHrE0
https://forms.office.com/r/34rUkCHrE0
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Projectcoördinatie | Inge Delafortrie & Lieve Smeulders | projectveltem@ksleuven.be
Coördinerend directeur KSLeuven | Danny Pijls | danny.pijls@ksleuven.be

Geef je mailadres door via projectveltem@ksleuven.be
Uitschrijven kan eveneens via dat mailadres.

Dorpsfeest - Samen op Straat
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Vragen?

Nieuwsgierig naar de verdere ontwikkeling?

Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?
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Zondag 24 oktober is het feest in Veltem!

Om de afronding van het traject ‘Dorp

aan zet’ rond de herbestemming van de

kerk te vieren, organiseert de gemeente

Herent een groot dorpsfeest ‘Samen op

straat’ met straattheater, circus,

workshops en kinderanimatie. Je kan op

deze nazomerdag heerlijk rondkuieren in

het dorpscentrum van Veltem met een

echte boerenmarkt, een rommelmarkt,

hapjes en drankjes. De Pastoor De

Clerckstraat en het Dorpsplein zijn  dan

verkeersvrij en de straat wordt aan de

inwoners teruggegeven.

Ook de nieuwe middenschool is hier als partner bij betrokken. Je vindt

ons daar zeker met een standje met meer info! 

https://www.facebook.com/eerstegraadsschoolveltem
http://www.instagram.com/

