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De Vosbergschool, thuiskomen op school 

Een kleine, leerrijke, hartelijke school met heel wat troeven 

Wij zijn een kleinschalige school waar iedereen, iedereen kent. 
Je kind komt thuis in een verbonden, familiale sfeer. 

Gelegen vlakbij de afrit van de E19 en goed bereikbaar.  Onze school ligt achterin en 
is omgeven door veel groen.  De kleuterschool beschikt over een afzonderlijke 

speelplaats met een grote speelweide. 

Welbevinden en betrokkenheid is de rode draad doorheen het schooljaar. 
De christelijke waarden zijn verweven in ons dagdagelijks schoolleven. 

We zetten in op een brede basiszorg 

In de kleuterschool werken we met gemengde 
leefgroepen en sterk gedifferentieerde hoeken.  
Door optimaal te werken met het 4-sporenbeleid 
in de lagere school, kunnen we differentiëren 
binnen de klas.  Je zou kunnen zeggen dat al 
onze leerkrachten zorgleerkracht zijn, en daar zijn 
we heel trots op. Ook onze leerkrachten van het 
zorgteam komen mee ondersteunen op de 
klasvloer. 

Elk kind is uniek. 

We willen elk kind laten groeien tot de beste versie 
van zichzelf. 

Daarom zoeken we steeds naar de beste aanpak om 
het leren en ontwikkelen van de kinderen te 

ondersteunen en te begeleiden volgens een eigen 
tempo, ritme, voorkennis of afkomst. 

Ouders nemen we mee als partners tijdens de 
schoolloopbaan van hun kind. Samen met de ouders willen we onze kinderen 

gelukkig, trots, zelfstandig en weerbaar maken! 
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Kansenrijk en innovatief onderwijs 

We zijn een innovatieve school. De wereld verandert, en onze school dus ook. We 
gaan regelmatig op zoek naar wat beter kan.  Daarbij springen we niet zomaar op de 

laatste nieuwe trends in het onderwijslandschap, maar innoveren we op een 
duurzame manier. We gaan bewust voor kwaliteitsvol onderwijs. 

Inzet op leeskwaliteit 

Op onze school hebben we aandacht voor de 
boekenhoeken, 

met de ‘kwartiermakers’ zorgen we voor een vast 
leeskwartier per dag. 

Elk maand plannen we een bezoek aan de bib. 

Franse initiatie vanaf de instapklas. 

 

ICT 

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering.  Daarom zijn ICT-
basisvaardigheden en mediawijsheid belangrijker dan ooit.  We integreren deze 
vaardigheden in onze lessen en projecten.  Alle klassen beschikken over digitale 

borden en moderne media zoals Chromebooks en iPads, ook bij de kleuters. 
Met ‘Bee Bots’ leren zelfs onze allerkleinsten reeds programmeren in de 

kleuterschool. 

 

We werken gericht aan sociale en relationele vaardigheden en dit in 
opbouwende lijn. 

Wij volgen het ‘Kiva programma’.  Zo wordt de school als een veilige, aangename en 
stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt.
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En verder… 

Ontwikkeling van de motoriek door stimulatie volgens de methode Bodymap, Fit 
voor leren en schrijfdans 

Rijk aanbod aan speelmateriaal op de speelplaats 

Zwemmen vanaf de tweede kleuterklas 

Sportsnack voor L1 & L2 op dinsdagavond na 
schooltijd 

Bosklassen en sportweek L5 & L6 

Wekelijks warme, verse soep tijdens de 
wintermaanden. 

Enthousiaste en actieve ouderraad. 

Voor- en naschoolse opvang, vanaf 7u en tot 18u, 
ingericht door de gemeente in eigen school. 

 

Om dit alles te kunnen realiseren moeten wij in onze 
school een sfeer creëren waar iedereen zich thuis voelt 

en waar openheid heerst. 
De nestwarmte en levensvreugde moet voelbaar zijn. 

Wij willen van onze school een ‘kindvriendelijke school’ 
maken, waar alle kinderen, groot en klein, mogen 

schitteren als sterren en uitgroeien tot zelfstandige 
volwassenen. 
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