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Beste leerling, ouder, leraar, buur…

Bouwen en verbouwen ... wie het al

meegemaakt heeft weet dat dit wel eens

gepaard gaat met wat hindernissen. Ook

in Veltem is het niet anders. 

Gelukkig raken de werken intussen echt

in een stroomversnelling en kijken we uit

naar de vooruitgang. In elk geval start de

school op 1 september!

Het ontwikkelteam van de school heeft

de afgelopen maanden niet stil gezeten.

We lanceerden de naam 'VELD' en gaven

vorm aan het pedagogisch project. We

organiseren zeer binnenkort infosessies

voor ouders, leerlingen, leraren

basisonderwijs, CLB en kandidaat leraren. 
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Voor kandidaat-leerlingen (5de en 6de leerjaar) en hun ouders

planden we oorspronkelijk een infoavond in de kerk van Veltem. 

De afgelopen weken waren we overdonderd door het succes van

deze infoavond: al snel waren de twee geplande sessies volzet. Ook

een derde sessie liep in een mum van tijd helemaal vol. 

Gelukkig kunnen we uitwijken naar Hangar3020!

Inschrijven voor één van de infosessies kan vanaf nu dus opnieuw! 

Surf naar onze website en maak gebruik van het formulier om in te

schrijven. 

Wie reeds ingeschreven was, behoudt uiteraard zijn/haar plek. 
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Heel wat leerkrachten en directies van het basisonderwijs lieten ons

weten dat ze erg geïnteresseerd zijn in onze visie en ons

pedagogisch project. Ook CLB-medewerkers zijn graag op de

hoogte van VELD. 

Een online infosessie voor leerkrachten BaO en CLB-medewerkers

gaat door op maandagavond 14 maart, om 20u00. Ook voor deze

sessie vragen we om in te schrijven via onze website. Deelnemers

ontvangen enkele dagen vooraf een link naar de online infosessie.
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Beste collega (!?!)

Kan jij je helemaal vinden in voorgaande citaten? Ben je nieuwsgierig naar

de gloednieuwe eerstegraadschool in Veltem? Denk je er misschien over

om te solliciteren? Wij starten onze zoektocht naar medewerkers!

Samen mee een nieuwe school starten is een uitdaging om 'u' tegen te

zeggen. We verwachten een groot hart voor leerlingen maar ook een

stevige portie expertise, betrokkenheid en flexibiliteit. We zoeken

personeelsleden die zich kunnen vinden in onze visie en ernaar uit kijken

deze ook echt tot leven brengen. 

De visie, het pedagogisch project, de organisatiestructuur en het

studieaanbod delen we graag met kandidaat-personeelsleden in een

online infomoment op vrijdag 25 maart om 20u00. Inschrijven voor deze

sessie doe je via onze website. Enkele dagen vooraf ontvang je een link per

mail. 

We kijken ernaar uit jullie online te ontmoeten!
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Projectcoördinatie | Inge Delafortrie & Lieve Smeulders | info@veld-veltem.be
Coördinerend directeur KSLeuven | Danny Pijls | danny.pijls@ksleuven.be

Communicatie

Vragen?

Nieuwsgierig naar de verdere ontwikkeling?
Veld Veltem

Begin januari lanceerden we onze website. Op www.veld-veltem.be

kan je alle recente informatie en aankondigingen terugvinden. 

Voor vragen en inlichtingen kan je steeds terecht op het mailadres

info@veld-veltem.be 

Ook op sociale media posten we heel regelmatig updates, foto's,

weetjes.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Volg dan zeker

één van deze online kanalen!
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Aanmelden en inschrijven

Start je zoon/dochter in het eerste middelbaar en wil je graag

inschrijven voor VELD? 

We werken, net zoals alle KSLeuven-scholen, met het centrale

aanmeldsysteem. Alle informatie kan je terugvinden op

www.aanmelden.school

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

