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1. De Toekomst … HET BEGINT HIER

Ben je op zoek naar een school die de toekomst voluit omarmt? Met onderwijs van nu voor
kinderen van nu?

Waar ondernemingszin, zelfvertrouwen en enthousiasme voorop staan omdat deze
eigenschappen later het verschil zullen maken?

Waar je kind zichzelf mag zijn en onbevangen durft verder kĳken, vragen stellen en uitgedaagd
worden met nieuwe leerstof en spannende projecten?

Omarm dan De Toekomst!

2. Begin en einde van de lessen
voormiddag namiddag

maandag 08.50u – 11.40u 12.55u – 16.00u
dinsdag 08.50u – 11.40u 12.55u – 16.00u
woensdag 08.50u – 11.40u
donderdag 08.50u – 11.40u 12.55u – 16.00u
vrijdag 08.50u – 11.40u 12.55u – 16.00u

Halve dagen naar school voor de allerkleinsten:
Peutertjes die hun eerste stapjes op school zetten, kunnen halve dagen naar school
komen:
▪ peutertjes afhalen om 11.20u (vóór het middagmaal)
▪ peutertjes afhalen om 12.55u (na het middagmaal)

Voor 8.00u:
Leerlingen die vóór 8.00u aankomen, dienen naar de voor- en naschoolse opvang OKEE te gaan.

Tussen 8.00u en 8.30u:
Er is dagelĳks toezicht voorzien op één speelplaats (of in de polyvalente zaal bij regenweer) vanaf
8.00u door een leerkracht.

Vanaf 8.30u:
Vanaf 8.30u gaan alle speelplaatsen open en daar zorgen leerkrachten voor toezicht.

Bij regenweer vanaf 8.30u:
▪ kleuters: speelzalen kleutergebouwen en onder de grote luifel
▪ leerlingen eerste & tweede leerjaar: sportzaal
▪ leerlingen derde, vierde, vijfde & zesde leerjaar: polyvalente zaal
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Na de lessen:
Na het einde van de lessen blĳft enkel één speelplaats onder de leiding van een leerkracht
toegankelĳk tot 17.00u; huiswerk kan gemaakt worden in het schoolrestaurant. Op
woensdagmiddag blĳft er een leerkracht op één speelplaats tot 12.40u.

3. Schoolrestaurant
Prijzen warme maaltijden:
- voor de kleuters: € 2,80
- voor leerlingen eerste en tweede leerjaar: € 3,30
- voor leerlingen vanaf het derde leerjaar: € 3,95

Prijzen eigen lunchpakket:
Leerlingen die hun eigen lunchpakket meebrengen, betalen 0,35 euro voor de soep en ze
krĳgen daar ook water bĳ.

Prijzen voor maaltijden die “afwijken” (lactosevrĳ, gluten, …):
De prijzen zijn verkrĳgbaar op het secretariaat (meestal supplement van € 0.50 per maaltijd).

4. Drankjes en tussendoortjes

Drankjes Tussendoortjes
Op school wordt enkel water gedronken. Een stuk fruit, een gezond tussendoortje,

een koek (zonder chocolade), ... is welkom.

Woensdag is fruitdag.

Snoep, chocolade en kauwgom laat
iedereen thuis.

Milieutip: het gebruik van een drinkfles
zorgt voor veel minder verpakking.

Milieutip: het gebruik van een koekjesdoos
zorgt voor veel minder verpakking.
Afspraak: we brengen ons stuk fruit of ons
tussendoortje mee in een “koekjesdoos”;
zonder verpakking dus.
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5. Vrĳblĳvend aan te kopen op school

Op school kan je volledig vrijblijvend een turnzak met het logo van de school aankopen: € 7.

6. Betaling

De betaling gebeurt via domiciliëring met een maandelĳkse factuur.
Mocht het gebeuren dat het in een periode door omstandigheden minder goed uitkomt om een
factuur te betalen, neem dan alsjeblieft contact op met de directeur en hij zal je zeker kunnen
helpen om dat op een gemakkelĳke manier te regelen. Ook de gemeentelĳke brugfiguur Veerle
Gevaert staat klaar om samen te zoeken naar een oplossing: veerle.gevaert@avelgem.be of
T 0474 91 96 64.

7. Zwemmen
derde kleuterklas lagere afdeling

Vanaf de krokusvakantie zeven à acht keer
op vrijdagvoormiddag watergewenning en
zweminitiatie in het zwembad te Oudenaarde
en dit onder de leiding van de leerkracht
lichamelijke opvoeding en de
klasleerkrachten.

Twee keer per maand zwemonderricht door
de leerkracht lichamelĳke opvoeding in het
zwembad te Avelgem.

Kostprijs per zwembeurt: € 3 (zwembad en
busvervoer inbegrepen)

Kostprijs per zwembeurt: € 1,50 (zwembad
en busvervoer inbegrepen)
Het zwemmen voor de leerlingen uit het
tweede leerjaar is gratis.

8. Leerlingenvervoer

Onder begeleiding veilig naar school en terug … met:
▪ de buschauffeurs: Yvan Dutranoit, Nico Wylin
en Saskia Van Lancker

▪ de busbegeleidsters: Daphne Verbeke, Dorine D’Haene
en Tania Verspaille

Veiligheid:
Leerlingen die gebruik maken van onze schoolbussen stappen altijd ’s morgens af en ’s avonds
op aan de groene poort op ons schooldomein, dat wil dus zeggen dat ze nooit ons schooldomein
hoeven te verlaten. Dit doen we om een maximale veiligheid te verzekeren.

Gratis leerlingenvervoer voor:
▪ Kleuters tot en met 5 jaar die verder dan 4 km van onze school wonen en de dichtstbijzijnde
gemeenschapsschool bezoeken.

▪ Leerlingen tot en met 11 jaar die verder dan 4 km van onze school wonen en de
dichtstbijzijnde gemeenschapsschool bezoeken.
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Betalend leerlingenvervoer voor:
▪ Kleuters tot en met 5 jaar die dichter dan 4 km van onze school wonen: € 56, maar dit is
kosteloos voor de ouders dankzij de Vriendenkring OLGA

▪ Leerlingen vanaf 6 jaar die dichter dan 4 km van onze school wonen:
✔eerste kind van het gezin: € 215
✔ tweede kind van het gezin: € 56
✔derde, … kind van het gezin: € 56

De kostprijs wordt in drie delen (per trimester) betaald.

Voor occasionele gebruikers (leerlingen die sporadisch gebruik maken van het
leerlingenvervoer) kan worden gewerkt met een tienbeurtenkaart: € 1,60 per rit.

Kortingen:
Een abonnement aan verminderd tarief is mogelĳk voor ouders met een vervoersgarantie of een
verhoogde tegemoetkoming. De kostprijs bedraagt € 56 per schooljaar.

Informatie:
▪ Je kunt een aparte brochure over het busvervoer krĳgen, met een overzicht van alle ritten,
op het secretariaat.

▪ Kinderen kunnen naar alle regionale onthaalouders, kindercrèches en kinderdagverblijven
gebracht worden.

9. Waar begint elke schooldag?

Ouders, grootouders, ... nemen ‘s morgens en ‘s middags afscheid van de kinderen aan één van
de poorten en vertrouwen hen onmiddellijk toe aan de dienstdoende leerkracht(en) op de
speelplaats.
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10. Voor- en naschoolse opvang OKEE

Waar:
De voor- en naschoolse opvang OKEE bevindt zich in een afzonderlĳke ruimte in onze
kleuterafdeling. Er is zowel binnen als buiten een speelruimte met een grote zandbak in open
lucht, rollend materiaal, fietsen, aangepast speelmateriaal, …

De opvangmama’s:
De opvangmama’s zijn mevrouw Janique Maelfait, mevrouw Anniek Verschuere,
mevrouw Karoline Vandevelde, mevrouw Laura Lodewijckx en mevrouw Carine Spileers.

Telefoonnummer: 0479 82 86 67

Wanneer:
- ’s morgens van 6.45u tot 08.30u
- ’s avonds van 16.00u tot 18.30u
Leerlingen die om 16.00u eerst op de speelplaats (avondtoezicht) blijven,
kunnen pas om 17.00u naar de opvang gaan (vaste regeling).

- woensdagnamiddag van 11.40u tot 18.30u

Kostprijs:
* ¼ uur: € 0,60
Inbegrepen: boterhammen & beleg en drankjes.
Fiscale attesten (aftrekbaarheid belastingen) zijn mogelĳk.

Praktische afspraken:
▪ De betaling voor de voor- en naschoolse opvang OKEE gebeurt via domiciliëring.
▪ Elk begonnen kwartier wordt betaald, ook als kinderen bijvoorbeeld na vĳf minuten

vertrekken.
▪ Er wordt met een scan-registratiesysteem gewerkt en er wordt automatisch gefactureerd via

domiciliëring.
▪ Vooraleer het verschuldigde bedrag van de bankrekening gaat, krĳgen de ouders hiervan een

gedetailleerde factuur (te vergelĳken met het maandelĳks overzicht van de verbruikte
maaltijden en drankjes en eventuele uitstappen).

▪ De opvangonkosten van de maand september worden aan de ouders meegedeeld begin
oktober, enz.

▪ De meeste ouders hoeven niets te doen: er hoeft geen apart domiciliëringsnummer
aangevraagd te worden.

▪ Als de opvangkosten echter gesplitst moeten worden (bij gescheiden ouders of bij nieuw
samengestelde gezinnen), vragen we aan de ouder die nog geen domiciliëringsnummer heeft
op school, hiervoor een aanvraag te doen.
We vragen vriendelĳk dat deze ouders telkens aan de opvangmama’s melden of de onkosten
op de factuur van de moeder of van de vader mogen staan.

▪ ‘s Morgens verzamelen de kinderen in de opvang rond 08.15 u zodat iedereen om 8.30 u naar
de speelplaats kan vertrekken.

▪ Bij goed weer spelen de leerlingen (onder begeleiding van de opvangmama’s) vanaf 7.30 u op
de kleuterspeelplaats.
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Fiscale attesten uitgaven opvang (aftrekbaarheid belastingen):
De administratief medewerker van de school bezorgt in de maand maart (aan alle ouders die gebruik
gemaakt hebben van de opvang) een fiscaal attest (overzicht uitgaven voorbije kalenderjaar). Het
fiscaal attest wordt bezorgd aan de persoon die de uitgaven werkelĳk heeft betaald.

Op woensdagmiddag:
▪ Kinderen die op woensdagmiddag gebruik maken van de opvang, krĳgen ’s middags een warm

middagmaal in het schoolrestaurant.
▪ De onkosten voor die warme maaltijden op woensdagmiddag worden gefactureerd via

domiciliëring.
▪ De maaltijdprijs is identiek als tijdens de andere schooldagen (zie pagina 4).
▪ De ouders betalen vanaf 12.00u opvangkosten. Tussen 11.40u en 12.00u worden er geen

opvangkosten aangerekend.
▪ Kinderen kunnen ten vroegste om 12.30u worden afgehaald in het opvanglokaal.

Tijdens de drie pedagogische studiedagen:
▪ De voor- en naschoolse opvang OKEE opent de deuren tĳdens de drie pedagogische

studiedagen. De kostprĳs bedraagt (exclusief warme maaltijd ’s middags):
✔ minder dan 3 uur: € 6 per leerling
✔ tussen 3 en 6 uur: € 10,80 per leerling
✔ meer dan 6 uur: € 16,80 per leerling

11. Vĳf aparte speelplaatsen en een speeltuin

Onze school telt 5 aparte speelplaatsen (gescheiden volgens leeftijd):
▪ speelplaats voor peuters en de kleuters van de 1ste kleuterklas
▪ speelplaats voor de 2de en 3de kleuterklas
▪ speelplaats voor het 1ste en 2de leerjaar
▪ speelplaats voor het 3de, 4de en 5de leerjaar
▪ speelplaats voor het 6de leerjaar

Onze school heeft ook een speeltuin voor de allerkleinsten (peuters en kleuters van de eerste
kleuterklas) die gebruikt kan worden tijdens droge en zonnige dagen.
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12. Te voet of met de fiets naar school

Aan de schoolpoort in de Kerkhofstaat is er een eigen inkompoort voor voetgangers en fietsers.

‘s Avonds en op woensdagmiddag zorgen twee leerkrachten ervoor dat alle leerlingen te voet of
per fiets veilig kunnen oversteken aan de schoolpoort in de Kerkhofstraat.

Een gemachtigde opzichter zorgt ’s morgens en ’s avonds (en op woensdagmiddag) dat alle
leerlingen te voet of per fiets veilig kunnen oversteken op het kruispunt van de Sint-Jansstraat
en de Kerkhofstraat.

De school beschikt over twee fietsenstallingen: één in de Kerkhofstraat en één in de Sint-
Jansstraat.

Rond onze schoolomgeving zijn fietsstraten voorzien.
In fietsstraten komen fietsers op de eerste plaats.
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Niet aan te raden: deze parking en oprijlaan is enkel geschikt voor wagens

13. Voor wie met de auto komt

We vragen beleefd om de schoolparking in de Kerkhofstraat niet op te rijden met de wagen
en dit om de veiligheid van de leerlingen (te voet, per fiets, …) niet in het gedrang te brengen.

Parkeren met de wagen kan op wandelafstand:
▪ parkeerplaatsen in de Kerkhofstraat (Stop en zoen-zone)
▪ de grote gemeentelĳke parking GO! atheneum
▪ parking kerkhof (in Kerkhofstraat)
▪ parking Neerstraat
▪ parkeerplaatsen in de Ganzenhofstraat

Om aan te raden:
✔ VÓÓR 8.30U EN VANAF 16.10U IS HET HEEL RUSTIG IN DE BUURT VAN

DE SCHOOL EN OP ALLE PARKINGS
✔ er is op de grote gemeentelĳke parking een eigen inkompoort voor

voetgangers
Via deze inkompoort kan iedereen te voet langs het verkeersvrij (voet)pad
veilig naar onze school

... vervolgens: neem optie 1 OF
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optie 2

Schoolstraat in de Sint-Jansstraat (kant brandweerkazerne):

Het gemotoriseerd verkeer is op schooldagen, van 08.15 uur tot 09.00 uur en van 15.30 uur tot
16.15 uur, niet toegelaten.
Op woensdag is de schoolstraat van toepassing van 08.15 uur tot 09.00 uur en van 11.15 uur tot
12.00 uur.
De straat is tijdens deze uren enkel toegankelĳk voor voetgangers, fietsers en hulp- en nutsdiensten.
Uitzondering: bewoners kunnen met hun auto de straat steeds in- en uitrĳden.
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14. Ons deskundig en gedreven team

Directeur: Steven Verplancke

Administratief personeel: Conny Verhaeghe
Greet Moreels
Natascha Deloose

Zorgteam: Annelies Anckaert (zorgcoördinator)
Inneke Demeulemeester
Julie Verstraete
Corry Vanpoucke

Onderwijzend personeel:
Kleuterafdeling: Hannelore Declercq (Jules-klas A)

Justine Verplancken (Jules-klas B)

Joke Ceulemans (Jules-klas C)

Carole Lampole (tweede kleuterklas A)

Elsie Rasschaert (tweede kleuterklas B)
Suzy Bohez (derde kleuterklas A)

Ingrid Dendoncker (derde kleuterklas B)
Thijs Degraeve (bewegingsopvoeding kleuters)

Kinderverzorgster: Adeline Buyssens

Lagere afdeling: Barbara Staelens (eerste leerjaar A)

Lindsay Messiaen (eerste leerjaar B)

Lies D’hoop (tweede leerjaar A)

Mireille Lefebvre (tweede leerjaar B)

Jolien Coetsier (tweede leerjaar C)
Lies Meulebrouck (derde leerjaar A)

Charlotte Vandenberghe (derde leerjaar B)

Dirk Dierick (vierde leerjaar A)

Elina Blondeel (vierde leerjaar B)
Stefanie Desmedt (vijfde leerjaar A)
Marnix Buysschaert & Tom Vaneeckhout (vijfde leerjaar B)
Tom Vaneeckhout (vĳfde leerjaar C): extra ondersteuning wiskunde en taal

Sofie Degezelle (zesde leerjaar A)

Vanessa De Busscher (zesde leerjaar B)
Tom Vaneeckhout (zesde leerjaar C): extra ondersteuning wiskunde en taal
Marie Vervacke (extra ondersteuning wiskunde en taal)

Leerkracht lichamelijke opvoeding: Piet Rommens & Thijs Degraeve
ICT-coördinator: Brecht Vervaeke
Leermeester Katholieke godsdienst: Mieke Vanhouteghem
Leermeester Niet-confessionele zedenleer: Ellen Vandriessche
Leermeester Islamitische Godsdienst: Halima Mansouri
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Onderhoud, keuken, bus, opvang en kinderdagverblĳf:

Onderhoudswerkvrouwen:
Naïa Vandenbogaerde
Daphne Verbeke
Els Vuylsteke

Buschauffeurs: Yvan Dutranoit
Saskia Vanlancker
Nico Wylin

Onderhoudswerkman: Stéphane Pauwels
Busbegeleidsters: Daphne Verbeke

Dorine D’Haene
Tania Verspaille

Opvangmama’s: Janique Maelfait
Anniek Verschuere
Karoline Vandevelde
Laura Lodewijckx
Carine Spileers
Hannelore Vandenbogaerde

Keukenpersoneelsleden: Stephanie Bourgois
Lien Ronsse

Kinderdagverblijf: Janna Caveye
Lindsey Debue
Xenia Casaert
Luca Van Lerberghe
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15. Onze visie … ons kompas … ons DNA … onze 5 SPEERPUNTEN



15

16. Onze kernopdracht

Onze kernopdracht is het maximaal realiseren van de leerplandoelen van het GO!. Deze
leerplandoelen zijn een neteigen vertaling en concretisering van de ontwikkelingsdoelen en de
eindtermen (die voor alle scholen in Vlaanderen identiek zijn).

✔ Taal Nederlands: Veilig Leren Lezen (enkel 1ste leerjaar) en Kameleon
✔ Taal Frans: Francofan
✔ Wiskunde: Rekensprong Plus
✔ Wetenschappen en techniek & mens en maatschappij:

Veilig De Wereld Rond (enkel 1ste leerjaar) en Mundo
✔ Muzische vorming: Muzisch de wereld rond, MuZignaal en Muzemundo

17. Frans vanaf de tweede kleuterklas

Bonjour. Bienvenue. Neen, u leest het niet verkeerd want in onze school wordt al vanaf de
tweede kleuterklas (tot en met het vierde leerjaar) wekelĳks spelenderwijs Frans geleerd.

Dit gebeurt met liedjes, versjes, tekeningen, poppen, ... .

Zo kunnen onze leerlingen al een aardig mondje Frans praten wanneer ze naar het vĳfde
leerjaar gaan.

Comment ça va?

18. Het schoolreglement

Voor alle leerlingen:
Onze school is méér dan een gebouw waar men leert en waar kennis bĳgebracht wordt. Het is
een plaats waar iedereen samen leert leven.

Iedereen die hierbij betrokken is, moet zich hier GOED kunnen voelen: leerlingen, leerkrachten,
directie en dienstpersoneel. Iedereen is erbij betrokken.

Daarom maken we samen met de leerlingen duidelijke afspraken.
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Voor alle ouders:
Meer informatie over ons pedagogisch project, het schoolbestuur, de afspraken (gedrag,
schoolbezoek, evaluatie, rapporten, …) vind je in het schoolreglement.
Het schoolreglement kan geraadpleegd worden via de website van de school of kan je in
gedrukte vorm krĳgen op het secretariaat.

19. Informatiemomenten en oudercontactavonden

Informatiemomenten Oudercontactavonden
Onthaalvoormiddag einde zomervakantie
Onthaalavond 2de donderdag van de
maand september
Opendeurmomenten voor peutertjes
Open dagen
Informatieavonden:
✔ouders 3de kleuterklas
✔ouders 6de leerjaar: in 1ste trimester
én in 2de trimester

✔Eerste Communie, Lentefeest en
Heilig Vormsel

✔typecursus 4de, 5de en 6de leerjaar

Drie keer per schooljaar:
vlak vóór de kerstvakantie
vlak vóór de paasvakantie
vlak vóór de zomervakantie

20. Schoolbenodigdheden vanaf het eerste leerjaar

De school stelt alle materialen ter beschikking om de eindtermen te bereiken,
maar deze blijven steeds in de klas om beschadiging en verlies te voorkomen.

Daarom raden we aan dat de leerlingen ook persoonlijk over enkele noodzakelijke materialen
beschikken.

De overzichtslijst per leerjaar vind je op de website van de school of krĳg je op aanvraag op het
secretariaat.
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21. De schoolkalender

Alle ouders krĳgen bij de aanvang van het schooljaar de volledige schoolkalender. De
schoolkalender kan ook geraadpleegd worden op de website van de school of op het
secretariaat.

22. Hoe houden wĳ de ouders op de hoogte?

Kleuterafdeling Lagere afdeling
Heen-en-weer-schrift of –mapje
Werkjes die op geregelde tijdstippen
meegegeven worden naar huis

Schoolagenda
Huiswerken, toetsen en rapporten

De informatiemomenten en de oudercontactavonden

Een gesprek met de leerkracht, de zorgcoördinator of de directeur is uiteraard mogelĳk:
wij zijn altijd bereid tot een gesprek.

Maak bij voorkeur – indien mogelĳk – een afspraak hiervoor.

DE MAANDELIJKSE SCHOOLKRANT INFO met de allerlaatste nieuwtjes: menu,
activiteiten, afspraken, mededelingen, kalender, inschrijvingsstrookjes, …

De voortdurend geactualiseerde website van de school: www.bsDeToekomst.be

Via elektronische weg: dringende berichtgeving, maandelĳkse schoolkrant INFO, ...

Volg ons ook op:

23. Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

In het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) stelt men ook het belang van de leerling
centraal. Onze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Oudenaarde.

Het CLB-team Avelgem is te bereiken: Frédéric Bruneellaan 55, 9600 Ronse | T 055 21 30 78.

Onze contactpersoon is mevrouw Stefanie Martin | stefanie.martin@clboudenaarde.be |
T 0492 46 77 74
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24. Pedagogische uitstappen

Wij trachten actueel, levensecht onderwijs te geven. Wat kan, gaan wij in zijn echte,
waarneembare vorm waarnemen.

Deze waarnemingen buiten de klas, te voet, per bus, per trein of met de
fiets gebeuren steeds onder leiding van de klastitularis.

Zien, voelen, ruiken, zelf beleven, … vormt dan een stevige basis voor de
verdere verwerking in de klas.
Een paar voorbeelden:
▪ bezoeken in functie van het thema of project: bos, dokter, brandweer, …
▪ toneelvoorstellingen
▪ bibliotheekbezoeken, sportactiviteiten, …

25. Wat te doen bij afwezigheid van leerlingen

De officieel vastgelegde regels gelden voor de leerplichtige kinderen vanaf 5 jaar.

Gelieve de leerkracht te verwittigen bij afwezigheid of laattijdig toekomen op school: via het
secretariaat (telefonisch of mail) of via de klasmail van de leerkracht.

- afwezigheden wegens ziekte
- voor de afwezigheid wegens ziekte voor de duur van ten hoogste drie opeenvolgende
kalenderdagen volstaat een schriftelĳke verklaring van de ouders behalve wanneer de
leerling in de loop van dat schooljaar al vier keer wegens ziekte en met zo’n
verklaring van de ouders afwezig is geweest.

- een medisch attest uitgereikt door een arts:
* voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende dagen
* voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in het lopende schooljaar al vier maal
met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte

- van rechtswege gewettigde afwezigheden
- afwezigheden mits akkoord van de directeur
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26. Geïntegreerde werkperiodes (GWP)

Naast het vergaren van kennis en vaardigheden hechten wij terecht ook
heel veel belang aan zelfstandigheid, aan leren omgaan met anderen
en het verwerven van verantwoordelijkheidszin.

Daarom organiseren wij jaarlĳks geïntegreerde werkperiodes (GWP):
- bosklas voor het derde leerjaar (geen overnachtingen)
- bosklas voor het vijfde leerjaar (4 overnachtingen)

- zeeklas voor het zesde leerjaar (4 overnachtingen)

27. Het doeltreffend zorgbeleid

Élke leerling krĳgt alle ontwikkelingskansen en kan zo maximale succeservaringen opdoen,
maar dit hoeven niet noodzakelijk bĳ alle leerlingen dezelfde succeservaringen te zijn

omdat kinderen, mogelĳkheden, talenten, … verschillen.

Dat is dé basis van ons zorgbeleid.

Sommige leerlingen kunnen gerust meer leerstof aan;
andere leerlingen hebben nood aan extra ondersteuning; … .
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28. Sport op school

Naast de lessen lichamelijke opvoeding door de leerkrachten lichamelĳke opvoeding nemen wĳ
ook deel aan heel wat sportactiviteiten en “bewegingslandschappen”, d.w.z. projecten in
verband met sport en beweging, die georganiseerd worden door de Gemeentelĳke Sportdienst
en de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS):

Tijdens de lesuren Op woensdagnamiddag vanaf het 1ste
leerjaar

✔wekelijkse sportlessen door de
leerkrachten lichamelĳke opvoeding

✔sportdag
✔hopsakee, kronkeldiedoe, rollebolle,
park- en bosspelen, American games,
alles met de bal, ...

✔wintersportdag (6de leerjaar)
✔initiatielessen en tornooien
✔talrĳke acties binnen het
gezondheidsbeleid van de school

✔middagsport vanaf het 1ste leerjaar
✔...

✔veldlopen
✔ballennamiddag
✔voetbaltornooi (3de, 4de, 5de en 6de leerjaar)

✔zwemnamiddag
✔wandelnamiddag
✔...

29. Sportgerief

In de kleuterafdeling:
Er kan vrijblijvend een T-shirt & zwart broekje worden aangekocht.
De prijs voor een T-shirt bedraagt € 7,50 en de kostprijs voor het zwart broekje bedraagt € 12.

In de derde kleuterklas hebben de kleuters nodig: turnpantoffels. De pantoffels kunnen bewaard
worden op school.

Vanaf het eerste leerjaar hebben de leerlingen nodig:
▪Een T-shirt met het logo van de school: € 7,50
▪Een zwart broekje met het logo van de school: € 12
▪ Turnpantoffels of sportschoenen (zonder zwarte zool)

Vrijblĳvend aan te kopen: turnzak met logo van de school: € 7

TIP: combinatiepakket (T-shirt, zwart broekje én turnzak): € 25

Het sportgerief kan op school bewaard worden.
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30. Groene en gezonde accenten op school

Groene school Gezonde school

Binnen het Milieuzorg Op School-beleid
(MOS-beleid) besteden we veel aandacht
aan:

het octopusplan, m.a.w.: initiatieven
rond een verkeersveiliger omgeving
een verantwoord omgaan met afval,
water, natuur en verkeer
maandelĳkse MOS-tips in de kijker
MOS-boomacties: autoluwe
schooldagen, ...
gebruik van koekjesdozen
(tussendoortjes zonder verpakkingen)
stimuleren van het gebruik van
drinkflessen
composteren op school
MOS-infobord op school
wereldwaterdag
dikke truiendag
verkeersveilige schoolomgeving
leerlingen 2de leerjaar
verantwoordelĳk voor de fruitemmers
sponsorloop voor het goede doel
actie mooimakers
vergroening schoolomgeving
…

Aandachtspunten en acties:

speelgoedkoffer: een box vol met
spullen om te bewegen
gevoelensbus en vertrouwenspersoon,
d.w.z. dat de leerlingen terecht
kunnen bij een leerkracht naar keuze
wanneer ze zich verdrietig voelen
het octopusplan, m.a.w.: initiatieven
rond een verkeersveiliger omgeving
tijdens de speeltijden: gebruik van
speelgoed- en regenkoffers
maandelĳkse afspraken
(schoolreglement) in de kĳker
woensdag is fruitdag
acties rond plagen en pesten: NO
BLAME methode
fairplayacties
gezonde kookactiviteiten in de klas
verkeersbrigade (leerlingenraad)
complimentendag
sponsorloop voor het goede doel
...

31. Fluorescerende jasjes

Alle leerlingen krijgen bĳ het begin van het schooljaar een fluorescerend jasje waarmee ze
veiliger door het verkeer worden geloodst. De jasjes blijven eigendom van de school en moeten
op het einde van het schooljaar aan de klastitularis terug worden bezorgd.
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32. Feest op school en actieve deelname aan gemeentelĳke
initiatieven en evenementen

- OLGA-etentje met kinderanimatie
- De Toekomstshow voor grootouders
- De Toekomstshow voor ouders
- Sinterklaasfeest
- Kidsfuif
- Open dagen

- gemeentelĳke initiatieven en evenementen: vieringen & huldigingen, herdenking
Wapenstilstand, Feesteworpstoet, Het Warmste Huis van Avelgem, “Avelgem draagt vrede
uit”, jeugdboekenweek, initiatieactiviteiten door medewerkers van het Conservatorium, de
Gemeentelĳke Academie voor Visuele Kunsten Avelgem (GAVKA), de CHIRO en lokale
sportverenigingen, gemeenschappelijke initiatieven met de beide woon- en zorgcentra, ...

33. Levenslang onderwĳs op onze campus

Naast de samenwerking met de vele gemeentelĳke diensten (jeugd, sport, cultuur, milieu, …)
wordt er nauw samengewerkt met de Middenschool, het Atheneum en het Centrum voor
VolwassenenOnderwijs (CVO).

Deze onderwijsinstellingen bevinden zich op onze campus:

- Kinderdagverblijf De Toekomst: 056 64 48 50 | 0488 08 08 25 | www.bsDeToekomst.be

- Basisschool De Toekomst: 056 65 01 40 | www.bsDeToekomst.be

- Middenschool Avelgem: 056 65 01 11 | www.go-atheneumavelgem.be

- Atheneum Avelgem: 056 65 01 11 | www.go-atheneumavelgem.be

- Centrum voor Volwassenenonderwijs Avelgem: 056 65 01 42 | www.hetcvo.be
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34. Een stem voor leerlingen én ouders

Wij betrekken zoveel mogelĳk mensen bĳ het reilen en zeilen van onze school. Deze mensen
vormen volgende “raden”:
▪ de leerlingenraad
▪ het oudercomité
▪ de vriendenkring OLGA

de leerlingenraad: onze leerlingenraad telt 16 leerlingen (uit de vierde, vĳfde en zesde
leerjaren). De vertegenwoordigers worden tijdens het begin van het schooljaar aangeduid door
verkiezingen. De leerlingenraad vergadert om de twee maanden onder leiding van de directeur
en de leerkrachten lichamelĳke opvoeding

het oudercomité: alle ouders krĳgen bij de aanvang van het schooljaar (via inschrĳvingsstrook in
de schoolkrant “INFO”) de kans om lid te worden van het oudercomité. Het oudercomité
vergadert vier keer per schooljaar.

Ouders die niet echt van vergaderen houden, maar die wel de handen uit de mouwen willen
steken, kunnen zich ook inschrijven.

De directeur en enkele leerkrachten wonen telkens de vergaderingen bij.

de vriendenkring OLGA: OLGA, de Oud-Leerlingenbond van de
Gemeentescholen Avelgem werd gesticht in het jaar 1946. De
vriendenkring organiseert jaarlĳks enkele feestelĳkheden.

De opbrengst hiervan helpt ons om de kwaliteit van ons onderwijs –
waarop we terecht fier mogen zijn – te verzekeren en nog extra
stimulansen te geven.
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35. Inschrĳven

▪ tijdens de schooluren: alle lesdagen … een rondleiding is vanzelfsprekend
▪ tijdens de infomomenten
▪ tijdens de open dagen
▪ tijdens de zomervakantie: de eerste 5 werkdagen van de maand juli en vanaf 16 augustus
▪ tijdens een huisbezoek: een huisbezoek door een leerkracht is mogelĳk

36. De schoolwebsite

Voor informatie, reacties, foto’s, … verwijzen we heel graag naar onze voortdurend
geactualiseerde website:

www.bsDeToekomst.be
37. Wist je dat ...

▪ we in onze LEESPALEIS- en MEETKLAS kunnen rekenen op de medewerking van
heel veel (groot)ouders, sympathisanten, …

▪ we NA DE SCHOOLUREN een TYPECURSUS en een LERENLERENKLAS voor
leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar aanbieden

▪ we ACTIVITEITEN voorzien waarop de kleuters uit de 3DE KLEUTERKLAS en de leerlingen
uit het 1STE LEERJAAR én de leerkrachten elkaar beter leren kennen: WENMOMENTEN

▪ we regelmatig LUIZEN- EN FLUOJASCONTROLES uitvoeren bij alle leerlingen van de
school

▪ we op school een groepje leerlingen hebben die samen repeteren om onze
schoolfeesten te animeren en op te luisteren, onze zogenaamde “SCHOOLBAND”

▪ ...
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38. Onze vergeet-me-niet-rubriek

T 0478 46 70 18
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39. Het kinderdagverblijf De Toekomst

Voor informatie, een vrijblijvende rondleiding, …: contacteer de verantwoordelĳke van ons
kinderdagverblĳf, mevrouw Janna Caveye:

T 056 64 48 50 | M 0478 46 70 18
zonnetjeavelgem@infano.be

www.bsDeToekomst.be

Alle medewerkers van ons kinderdagverblĳf staan altijd paraat.

40. Kwaliteit in Basisschool De Toekomst: een goed rapport voor de
school

Het is de onderwijsinspectie die toeziet op de kwaliteit van alle onderwijsinstellingen (alle
onderwijsnetten) in Vlaanderen.

Welnu, onze school werd in 2003, 2009 en 2018 doorgelicht. Het eindadvies van het
inspectieteam was telkens: “gunstig”.

“Gunstig” is de beste beoordeling die een school kan krijgen. Een gunstig advies betekent
immers dat én de onderwijskwaliteit, én het veiligheidsbeleid én de naleving van de regelgeving
in de school in orde zijn.



27

41. De maatschappelijke opdracht van de school: onze resultaten

Elke basisschool heeft als maatschappelijke opdracht de verplichting om de
ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te realiseren. Deze zijn voor alle
basisscholen in Vlaanderen en alle onderwijsnetten dezelfde.
Elke basisschool moet dit met degelĳke en betrouwbare gegevens kunnen aantonen.

Daarvoor gebruiken we in onze school toetsen die gekoppeld zijn aan de gevolgde
onderwijsmethodes in onze school.

Bovendien worden in de zesde leerjaren ook de centrale toetsen van het stedelĳk en
gemeentelĳk onderwijs afgenomen: OVSG-toetsen (Onderwijssecretariaat Voor het Stedelijk
en Gemeentelĳk onderwĳs).
Hiermee kan onze school aantonen dat onze leerlingen aan het eind van hun loopbaan de
eindtermen bereiken die voor elk leergebied voorgeschreven zijn. De OVSG-toetsen
worden op hetzelfde ogenblik door duizenden leerlingen (netoverschrijdend) in Vlaanderen
afgenomen. Deze toetsen zijn dus een bĳkomende “barometer” voor onze school.

42. Het vervolgonderwijs: om fier op te zĳn

Dat onze leerlingen aan het eind van hun loopbaan in onze school de eindtermen vlot onder de
knie hebben, blĳkt zeker ook uit de cĳfers van het vervolgonderwijs.
Want, we volgen onze leerlingen ook na het zesde leerjaar verder op en bijna 90% van onze
leerlingen behaalt aan het einde van dat eerste jaar een A-attest. Dat is een resultaat dat er
mag zijn.
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43. Onze Meters en Peters van de school: oud-leerlingen aan het woord

Bo Vande Sompele Spencer Tack

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Latijn-Wiskunde Werktuigmachines

afgestudeerd in het
Atheneum Avelgem op:

30 juni 2013 30 juni 2013

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Handelsingenieur VUB Specialisatiejaar CNC-machines
en daarna opleiding leraar

waarom zal je Basisschool
De Toekomst blijven
koesteren:

Een directeur & een schoolteam
die aandacht schenken aan de
leerlingen
De vele buitenschoolse
activiteiten zoals bosklassen,
zeeklassen en
zedenleerweekends
Ruimte voor creativiteit
Het is een school waar ik me altijd
welkom heb gevoeld ook als ik er
niet meer op school zat

Ik heb mijn hele jeugd
doorgebracht in Basisschool “De
Toekomst”: heb er alles geleerd
en veel vrienden gemaakt

Justine De Boel Thomas Deschamps

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Sociale en technische
wetenschappen

Latijn-wiskunde

afgestudeerd in het
Atheneum Avelgem op:

30 juni 2014 30 juni 2014

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Bachelor secundair onderwijs:
biologie en informatica

Bachelor lichamelijke opvoeding
en bewegingswetenschappen
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waarom zal je Basisschool
De Toekomst blijven
koesteren:

Leuke leerkrachten (steeds
vriendelijk)
Altijd goed opgevangen geweest
bij problemen
Leuke activiteiten (schoolreizen,
open dagen,…)
Herinneringen die ik nooit meer
vergeet

Zeer sympathieke mensen
De sfeer is super tussen
iedereen
De mogelijkheden die de
kinderen krijgen zijn super voor
hen
De buitenschoolse activiteiten

Chelsea Schoonejans Robin Deverwerre

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Secretariaat–Talen Verzorging

afgestudeerd in het
Atheneum Avelgem op:

30 juni 2015 30 juni 2015

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Arbeidsmarkt 7de jaar thuis- en bejaardenzorg

waarom zal je Basisschool
De Toekomst blijven
koesteren:

In Basisschool “De Toekomst”
heb ik alles geleerd (schrĳven,
lezen,…). En ook de toffe
momenten die ik daar heb beleefd
(bosklas, zeeklas, afscheidsfeest,
…)

Ik blijf de school koesteren
omdat ik stage heb gelopen in
de kleuterklassen waar ik zelf
nog les heb gekregen

Johanna Dewaele Tom Decock

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Sociale en technische
wetenschappen

Latijn-moderne talen

afgestudeerd in het
Atheneum Avelgem op:

30 juni 2016 30 juni 2016

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Bachelor biomedische
laboratoriumtechnologie

Bachelor taal en letterkunde
Nederlands/Engels
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waarom zal je Basisschool
De Toekomst blijven
koesteren:

Ik ontmoette veel van mijn
vrienden in De Toekomst
Het was de allereerste plek waar
ik mijn mama en papa moest
achterlaten om naar de klas te
gaan
Er waren veel toffe leerkrachten
Ik heb er stage gevolgd toen ik
zelf in mijn laatste jaar secundair
zat en dat viel enorm mee

De verrassende activiteiten
(“alles op z’n kop”,
zedenleerweekend, …),
De altijd gemotiveerde en
vriendelijke leerkrachten &
medewerkers
Het maken van vrienden voor het
leven
Het aanleren van belangrijke
waarden/levenslessen

Emma Deschamps David Agopoglu

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Latijn-wiskunde Secretariaat-talen

afgestudeerd in het
Atheneum Avelgem op:

30 juni 2017 30 juni 2017

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Kinesitherapie Logistiek management

waarom zal je Basisschool
De Toekomst blijven
koesteren:

Alle leden van het schoolteam:
✔ bieden (veel) kansen aan

iedereen
✔ zijn positief en actief in hun

leerproces, waarbij ze indien
nodig de leerlingen altijd
begeleiden waar nodig

✔ steken hun handen uit de
mouwen om allerhande
activiteiten voor hun leerlingen
op poten te zetten

✔ staan altijd open waar nodig en
hebben werkelijk een band met
hun leerlingen

Omdat het de school is waar ik
al mijn vrienden heb leren
kennen en er leuke jaren vol
nieuwe ervaringen heb beleefd
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Océane Desablin Victor Loobuyck

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Economie-moderne talen Secretariaat-talen

afgestudeerd in het
Atheneum Avelgem op:

30 juni 2018 30 juni 2018

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Leerkracht secundair onderwijs
Frans – Bio-Esthetiek

Bachelor bedrijfsmanagement
en misschien later
masteropleiding

waarom zal je Basisschool
De Toekomst blijven
koesteren:

✔ Uitstekende leerkrachten
waarmee je later nog een goeie
band hebt

✔ Veel hulp aan kinderen
✔ Speelplaatsen die altijd in orde

zijn
✔ Familiale school: gelijkheid

voor iedereen
Kortom, een school waarbij het
kind centraal staat.

Basisschool de Toekomst zal altĳd zorgen
dat uw kind alles krijgt wat hij of zĳ nodig
heeft. Moest ik leerkracht lager onderwĳs
studeren, zou ik als eerst in Basisschool
De Toekomst solliciteren, want dit is de
school waarbij ik me het meest thuis voel
en heel graag zou werken.

✔ Elke leerling krijgt gelijke
kansen

✔ Inspraak en mogen uiten van
eigen mening

✔ Zeer goed schoolteam dat
altijd bereid is om naar je te
luisteren/te helpen op de best
mogelijke manier
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Britt Rombaut Yentl Chantry

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Wetenschappen-wiskunde Sociale en technische
wetenschappen

afgestudeerd in het
Atheneum Avelgem op:

30 juni 2019 30 juni 2019

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Farmacie Universiteit Gent Professionele bachelor Sociaal
werk

waarom zal je Basisschool
De Toekomst blijven
koesteren:

Betrekken elke leerling evenveel
Zorgen voor toffe activiteiten
Iedereen is evenwaardig
Zorgen ervoor dat je je goed voelt
op school

Toffe leerkrachten
Respectvol omgaan met elkaar
Goede organisatie in de school
Iedereen wordt gelijk behandeld

Chelsey Coquerelle Yori Jonckheere

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Sociaal technische
wetenschappen

Wetenschappen Wiskunde

afgestudeerd in het Atheneum
Avelgem op:

30 juni 2020 30 juni 2020

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Bachelor sociaal werk Burgerlijk ingenieur

waarom zal je Basisschool De
Toekomst blijven koesteren:

Het schoolteam was altijd
vriendelijk. Er werd altijd gezorgd
dat er niet gepest werd.
Er werden altijd leuke activiteiten
geregeld. En je kon altijd bĳ
iemand terecht als je problemen
had.

Iedereen werd gelijk behandeld
en kreeg dezelfde kansen.
We deden fantastische
uitstappen (zoals bosklassen).
De leerkrachten zorgden voor
een leuke tijd
En er heerste altijd een
geweldige sfeer, waardoor ik
van elk moment heb kunnen
genieten!
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Zoë Claeys Jonas De Block

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Wetenschappen-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

afgestudeerd in het Atheneum
Avelgem op:

30 juni 2020 30 juni 2020

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Criminologie Universiteit Gent Handelsingenieur Universiteit
Gent

waarom zal je Basisschool De
Toekomst blijven koesteren:

1) Voor alle prachtige
vriendschappen die er zijn
gemaakt en die nu nog altijd mijn
beste vrienden zijn.
2) Voor alle onvergetelijke
momenten in de klas waar je over
de wereld bijleert.
3) Voor al die keren dat we onze
fantasie de vrije loop konden laten
gaan tijdens de speeltijden of
tijdens de creatieve lessen.
4) En ook voor alle toffe
evenementen die we hebben
mogen meemaken, zoals de
Toekomstshow, de zee- en
bosklassen, carnaval, …

Het moment waarop ik de Toekomstshow
mocht presenteren, dat was echt een
droom. En het heeft mĳ ook doen
openbloeien.

1) De school hecht een groot
belang aan ieder kind
2) Het welzijn van de
leerlingen wordt als prioritair
beschouwd.
3) Basisschool De Toekomst
heeft oog voor ieder zijn of
haar talent(en).
4) Basisschool De Toekomst
helpt je te groeien in alle
criteria en geeft je alle
ondersteuning waar nodig.

Het mogen presenteren van De
Toekomstshow natuurlĳk! Het was een
onvergetelĳke ervaring waarbij we op
een zeer gestructureerde en
verantwoorde manier werden begeleid
door het schoolteam van Basisschool
De Toekomst om het beste van
onszelf naar boven te brengen tijdens
deze show. Deze activiteit heeft mĳ
voornamelijk geleerd om meer in
mezelf te gaan geloven.
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Margaux Casteur Jotte D’Haene

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Humane Wetenschappen Latijn - Wiskunde

afgestudeerd in het Atheneum
Avelgem op:

30 juni 2021 30 juni 2021

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Educatieve bachelor secundair
onderwijs Arteveldehogeschool
Gent

Verder studeren: nog een klein
beetje twijfel over de richting

waarom zal je Basisschool De
Toekomst blijven koesteren:

✔ Zorgzame leerkrachten
✔ Veel plezier
✔ Aandacht voor elk kind
✔ Kwalitatief onderwijs

✔ Toffe leerkrachten
✔ De kleurrijke inrichting

binnen het schoolgebouw
✔ De aangename activiteiten

zoals (groot)ouderfeest,
bos- en zeeklas etc.

✔ De vrienden die ik er
gemaakt heb

Rosalie Vanneste Robbe Vanelstlande

laatst gevolgde richting in het
Atheneum Avelgem:

Sociaal Technische
Wetenschappen

Economie - Wiskunde

afgestudeerd in het Atheneum
Avelgem op:

30 juni 2021 30 juni 2021

wat zijn je verdere plannen
(studies of arbeidsmarkt):

Professionele bachelor
crossmedia ontwerp (richting uit
afstudeerrichting Grafische en
Digitale Media)
Arteveldehogeschool Gent

Toegepaste Economische
Wetenschappen Universiteit
Gent
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waarom zal je Basisschool De
Toekomst blijven koesteren:

✔ Iedereen krijgt een gelijke
behandeling

✔ De behoeften en gevoelens
van de kinderen komen op
de eerste plaats

✔ Elk personeelslid gaat
volledig voor zijn job

✔ Het is een zeer actieve
school. Er worden veel
verschillende activiteiten
georganiseerd. De
activiteiten zijn zowel leerrijk
als ontspannend.

✔ De mooie herinneringen die
ik daar heb beleefd

✔ De ingesteldheid die ik heb
meegekregen van de
leerkrachten

✔ Het meegeven van mooie
en belangrijke normen en
waarden

✔ Iedereen werd collectief
opgeleid maar ook met het
oog op het individu met hier
en daar extraatjes.

Tot binnenkort, wĳ maken altĳd tĳd voor u.



het verschil maken
Onderwijs van nu voor kinderen van nu.
Met veel zelfstandigheid: probeer het
zelf eens, doemaar.

Leren buiten de klasmuren. Met grote
ogen en oprechte belangstelling kijk je
naar alles en iedereen op deze aardbol.

“Waarom?” is demeest slimme vraag.
Jij mag die gerust stellen. Zoveel als
je wil.

Je kan opgroeien in een omgeving zonder
onderlinge competitie. Dat is belangrijk
voor je persoonlijkheidsvorming:
hey, jij bent oké.

Uitdagende verdiepingsopdrachten en
projecten prikkelen je om nog een stapje
verder te gaan in je ontwikkeling.
Regelmatig bekijken we samen wat
wel lukt of wat niet.

verder kĳken

vragen stellen

jezelf zĳn

uitgedaagd worden
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