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Beste leerling, ouder, leraar, buur…

Eind april (vorig schooljaar) moesten

we een bijzonder moeilijke beslissing

nemen. 

Door ernstige vertragingen in de

bouwwerken waren we genoodzaakt

om de start van Veld met één

schooljaar uit te stellen. 

We hadden heel graag onze

allereerste leerlingen kunnen

verwelkomen op 1 september 2022

maar dat bleek jammer genoeg niet

haalbaar. 

Maar we blijven niet bij de pakken

zitten: intussen schieten de

bouwwerken op en zijn er al flink wat

vorderingen op het domein.  

In deze nieuwsbrief vertellen we daar

graag wat meer over.
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In de eerste fase van de bouwwerken wordt één vleugel van het klooster

grondig gerenoveerd. Bovendien wordt er een nieuw gedeelte toegevoegd

aan deze vleugel. Een lichte en ruime trappenkoker zorgt voor de verbinding

tussen het oude en het nieuwe gedeelte (foto 1 en 2). Leerlingen van het basis

en het secundair onderwijs zullen hier gebruik

van kunnen maken. 

Foto 2

Een gloednieuwe lift zorgt ervoor dat de

belangrijkste lokalen en klassen

toegankelijk zijn voor wie niet met de trap

naar boven kan (foto 3). 

Foto 3
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Aangezien duurzaamheid voor ons erg

belangrijk is, wordt er veel isolatie voorzien

(foto 4) . Het hele gebouw wordt ook

uitgerust met moderne technieken (foto 5,

6, 7 en 8). 

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7
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De klassen zijn héél ruim en licht. Tussen een aantal klassen worden

bovendien grote dubbele deuren geplaatst die het mogelijk maken te co-

teachen (foto 9 en 10). Toch is het niet de bedoeling dat leerlingen van twee

klassen altijd samen zitten. De betrokken leerkrachten bepalen wanneer het

samenwerken nuttig kan zijn. 

Foto 9

Foto 10
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Sommige ruimtes spreken ook echt tot de verbeelding. Bovenstaande klas

(foto 11) zal gebruikt worden voor de vakken muzikale opvoeding en artistieke

vorming in het secundair onderwijs. 

Foto 11

Foto 12

Naast de klassen zijn er

nog verschillende kleine

gesprekslokalen (foto 12),

bergruimtes, kantoren,

leraarskamer, vergaderzaal

enz. 
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Vanuit verschillende

ramen kan je genieten

van het dorpszicht en

de mooie site waarop

de school gelegen is

(foto 13, 14 en 15).

Zo blijf je je in de

school ook verbonden

voelen met de lokale

gemeenschap.  

Foto 13

Foto 14

Foto 15
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Wat nu nog een totale werfzone is (foto 16 en 17), wordt een groene

speelplaats met fietsenstalling. 

Foto 16

Foto 17
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Leuke weetjes

Ook op sociale media wordt het

nieuws van Veld opgepikt. 

Vorig schooljaar hebben we hard

gewerkt aan een visie voor Veld.

Wij zijn ervan overtuigd dat het

belangrijk is het leren terug

centraal te stellen op school. 

Het deed ons dan ook veel

plezier dat onze schoolvisie

opmerkt wordt. 

Tim Surma (directeur expertisecentrum effectief leren, Thomas More)

gaf ons zelfs publiek een compliment op Twitter. En ja, daar zijn we

best trots op. 

Een school met een sterke visie

Een school met een eigen instellingsnummer

Het lijkt misschien wat banaal maar

voor ons is dit belangrijk: we hebben

een eigen instellingsnummer. 

Heel concreet betekent dit dat er

een officiële goedkeuring is voor de

school en dat de school effectief

opgestart is. Er worden subsidies

voor personeel en voor de algemene

werking voorzien. De school is nu

een volwaardige partner binnen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
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Leuke weetjes

Intussen gaan we volop verder

met de voorbereidingen. Dankzij

de gastvrijheid van de zusters

kunnen we besprekingen

houden in het klooster. 

Zo bekeken we samen met een

mogelijke leverancier het

aanbod voor schoolmeubilair. 

Meubels voor de school

Iedereen mag/moet het weten!

Het is al lang geen geheim meer: de nieuwe eerstegraadsschool heet

Veld. Sinds kort hangt er een banner aan de buitenmuur van het

klooster. En zo kan iedereen van ver zien dat de school hier wel

degelijk komt!

Kernwoorden bij het formuleren van onze wensen voor de klassen:

rustige kleuren, prikkelarme klassen, warm, functioneel maar ook

comfortabel. 
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Vragen?

Nieuwsgierig naar de verdere ontwikkeling?
Veld Veltem
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Werken in Veld?

We krijgen heel wat vragen van mensen die enthousiast zijn om

mee te werken aan onze school: leerkrachten, ondersteuners,

secretariaatsmedewerkers enz. Het doet ons plezier dat er zoveel

betrokkenheid is. De aanwervingen zullen echter pas gebeuren in

het voorjaar van 2023 (rond de paasvakantie). De aankondiging

hiervoor zal verschijnen in de nieuwsbrief, de facebookpagina,

instagram en de website. 

Aanmelden en inschrijven

Start je zoon/dochter in september 2023 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/

