
 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Van harte welkom in onze school! Wij zijn dankbaar voor het 

vertrouwen dat u in De Vuurvogel stelt. Ons team zal zich ten volle 

inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. De Vuurvogel is een 

degelijke school, waar goed wordt lesgegeven en waar kinderen zich thuis 

voelen. 

In deze brochure stellen wij onze school aan u voor. In het 

opvoedingsproject leest u wat voor een soort school De Vuurvogel wil zijn. 

Verder vindt u er allerlei praktische informatie die u en uw kind zal helpen uw 

weg te vinden in onze school. 

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Kinderen opvoeden en 

onderwijzen is een boeiende opdracht, die wij samen met u willen waarma-

ken. Uw kind zal ten volle groeien en zich ontwikkelen als u het regelmatig 

aanmoedigt bij wat het op school doet. Een  pluimpje geeft immers vleugels! 

U bent welkom met uw vragen. Aarzel niet contact op te nemen met de leer-

kracht van uw kind, met de zorgcoördinator of met de directeur.  

Wij danken u alvast voor uw vertrouwen en voor uw medewerking. 
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Veelkleurig, fantasierijk, warm en geborgen 

De Vuurvogel 
Vrije Basisschool Bree & Vostert 

VRIJE BASISSCHOOL devuurvogel.be 

De Vuurvogel Bree De Vuurvogel Vostert 

Grauwe Torenwal 16 Gruitroderkiezel 204 

089 46 50 81 089 46 58 06 

De vuurvogel is een fabeldier uit een Russisch sprookje.  

Het magische dier heeft ogen van edelstenen en vlammende veren.  

Het is een vogel die je misschien maar één keer in je leven tegenkomt.  

En als je hem ziet, dan wordt alles rood. 

Rood van warmte, kracht, liefde en geborgenheid… 

 



 

 

1. Ons eigen opvoedingsproject 
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Ons eigen opvoedingsproject 

Ons eigen opvoedingsproject is een tekst waarin wij, als leerkrachten, weergeven hoe wij de ideale 

school voor onze leerlingen, uw kinderen, zien. 

Als katholieke school vertrekken wij vanuit het christelijke ideeëngoed. De ontwikkelingsdoelen en de 

eindtermen, opgelegd door de Vlaamse overheid, zijn onze leidraad bij wat kinderen moeten kennen en 

kunnen. 

Samen kozen wij voor de naam “De Vuurvogel”. Deze naam wil staan en gaan voor veelkleurigheid, 

fantasie, warmte en geborgenheid.  

 

 

Ons team gelooft in 

 

 

 

Daarom kiezen wij voor 

Wij bieden onderwijs vanuit de christelijke waarden. We werken met uw kinderen aan de ontwikkeling 

van zowel verstand, hart als handen. Kinderen moeten kansen krijgen om te groeien op elk gebied om 

hun persoonlijkheid te kunnen vormen. 

Niet alleen door het vak godsdienst willen wij onze school christelijk noemen. Wij willen dat er in onze 

school aandacht is voor een christelijke levenswijze. Een christen is aandachtig, meelevend, betrokken 

en bekommerd. Hij werkt mee aan een sfeer van solidariteit, van opkomen voor elkaar. 

Wij willen kinderen vormen tot open, aandachtige, meelevende mensen die verantwoordelijkheid leren 

dragen en durven kritisch te denken. 

Wij willen niet verkondigen dat de eigenheid van onze katholieke school meer of beter is, maar an-

ders dan andere. Belangrijk voor ons hierbij is om geregeld met onze kinderen te vieren, zowel in de 

klas als met de hele school: openings-, kerst-, paas- en slotviering, maandelijkse bezinningsmomenten, 

aandacht voor de Eerste Communie. 

 

 

Een school waar kinderen kunnen groeien in respect door verbondenheid te beleven. 

Het “uniek” zijn van elk mens: Ieder mens heeft een eigen gezicht, een eigen talent, hij is enig. In de 

omgang met kinderen en met mensen is dat “unieke” het uitgangspunt. 

De kracht van “samen” en “warme menselijkheid”: Wij zijn niet alleen. Dagelijks ontmoeten we “de 

andere” als onze medemens. Anders dan een cultuur van ieder-voor-zich en angst-voor-het-vreemde, 

kiezen wij voor verbondenheid, solidariteit en ontmoeting. 

Verwondering en bewondering: Mensen, de natuur, gebeurtenissen, dingen zijn meer dan wat je aan de 

oppervlakte waarneemt. Dieper kijken doet verwonderen en bewonderen. 

Telkens een nieuwe kans: Niemand is volmaakt. Vergeving is het mooiste geschenk dat mensen elkaar 

kunnen geven. Door “vergeving” wordt de band hersteld tussen mensen onderling. Vergeving willen 

ontvangen is het eigen tekort erkennen. 

Een hoopvolle toekomst: Wij hebben vertrouwen in de fundamentele goedheid van ieder mens. 



 

 

Infobrochure 

De kinderen moeten stap voor stap binnengeleid worden in de wereld van taal, van feiten, van cijfers, van 

het verleden, van de techniek, van het godsdienstige en van de zingeving. Hierbij gaan we zoveel moge-

lijk uit van de werkelijkheid. Naast het opdoen van kennis, spelen we in op gevoelens en het leren om-

gaan met elkaar. We bieden kansen tot het ontplooien van creativiteit, het kennismaken met cultuur en 

om gezond te bewegen en aan sport te doen. 

Hoofd, hart en handen zijn even belangrijk. Leren is bij ons niet alleen “kennis verwerven”, maar ook 

“beleven” en “doen”. 

Als kinderen betrokken zijn bij wat ze doen, gaat het leren vlotter. Wij streven daarnaar door kinderen zo 

vaak mogelijk zelf kennis te laten verwerven en toepassen. Dit kan via werkvormen waarbij zij zelf veel 

moeten doen: hoekenwerk, contractwerk, groepswerk, partnerwerk, spreekbeurten, leeruitstappen…  

 

  

Kinderen verschillen erg van elkaar: van achtergrond, van uiterlijk en van karakter. Wij willen aandacht 

hebben voor deze verschillen en hierop inspelen. Wij willen in onze school rekening houden met ieders 

sterke kanten en beperkingen, niet alleen op vlak van kennis, ook sociale of emotionele problemen ver-

dienen onze aandacht. We hebben niet alleen aandacht voor de zwakkeren, ook de sterkere leerlingen 

verdienen extra kansen. 

De eigen juf of meester speelt daarin de belangrijkste rol. De leerkracht leert de leerlingen omgaan met 

de onderlinge verschillen tussen kinderen. 

In zorgsituaties kunnen wij een beroep doen op zorgleerkrachten en CLB en worden ook ouders zoveel 

mogelijk betrokken. 

Ouders en leerkrachten moeten hun verhaal bij elkaar kwijt kunnen als het om de kinderen gaat, zeker in 

zorgsituaties. 

We bieden een veilige leeromgeving. Dat is een omgeving waarin kinderen zich thuis voelen, zich ‘wel be-

vinden’. Wij streven daarnaar door een respectvolle omgang met elkaar, met de ouders en de kinderen. 

Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig die men kan vinden in het schoolreglement. 

 

 

 

Elke leerkracht is anders en heeft z’n eigen onderwijsstijl. Toch streven we naar gemeenschappelijke op-

vattingen over onze school, over onderwijs en opvoeding.  

De leerkrachten willen zich steeds verder bekwamen door te plannen, met elkaar te overleggen, samen te 

werken met de pedagogische begeleiding en nascholing te volgen. 

Zo willen wij als team groeien om al het bovenstaande waar te maken. School maken wordt op deze ma-

nier een zaak van iedereen: het leerkrachtenteam en de directie, samen met het schoolbestuur, de ouders 

en de parochie als belangrijke partners aan de zijlijn. 

 

 

 

 

 

Een school waar kinderen leren over en voor het leven. 

Een school waar alles in het werk gesteld wordt opdat kinderen zich er thuis voelen.  

Een school waar ieder teamlid anders is en zo een bijdrage levert aan het geheel.  



 

 

2.1 Het schoolteam 

Deze mensen zetten zich elke dag in voor uw kinderen: 

10 kleuterleidsters, waarvan één ook bewegingsopvoeding geeft, 

19 onderwijzers, 

1 bijzondere leermeesters lichamelijke opvoeding, 

2  zorgcoördinatoren 

1 kinderverzorgster, 

9 medewerkers voor het middagtoezicht en de eetzalen, 

3 administratieve medewerkers, 

1 werkman, 

2 directeurs. 

 

2.2 De leerlingenraad 

De leerlingenraad is een inspraakorgaan waarin leerlingen en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Samen 

overleggen  zij over  de aangebrachte punten door leerlingen en/ of leerkrachten. 

 

2.3 De schoolraad 

De schoolraad is een inspraakorgaan waarin ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap vertegen-

woordigd zijn. Samen overleggen zij over de veiligheid, de gezondheid, het schoolreglement, de 

organisatie van de school, de schoolrekeningen, … 

De vergaderingen van de schoolraad worden voorbereid in de ouderraad, zodat een brede groep ouders 

inspraak krijgt in het beleid van de school. 

 

 

2.4 De ouderraad 

De ouderraad draagt zijn steentje bij om de betrokkenheid van de ouders bij de 

school te verhogen. Zo informeert de ouderraad de ouders via de nieuwsbrief ‘In 

Vogelvlucht’. Verder organiseert de ouderraad ontmoetingsactiviteiten zoals een 

brunch. Ook biedt de ouderraad ondersteuning bij de organisatie van schoolfeest, 

carnavalsfeest en sinterklaasfeest, alsook het fruitproject “oog voor lekkers”. Ver-

der denkt de ouderraad mee over het beleid van de school, onder meer door een 

actieve deelname aan de schoolraad. Tot slot maakt de ouderraad elk jaar een 

schoolkalender boordevol praktische informatie. Die wordt u gratis aangeboden. 

 

 

 

2.5  Het lokaal onderhandelingscomité (LOC) 

Het LOC is een inspraakorgaan met vertegenwoordigers uit het schoolteam en uit 

het schoolbestuur. Zij overleggen over alles wat het personeel aangaat: het arbeidsreglement voor het 

personeel, de arbeidsvoorwaarden, de taakverdeling,… 

 

2.6  Scholengemeenschap de KuBuS 

Onze school maakt deel uit van de KuBuS, de Katholieke Breese Scholengemeenschap. Daarin werkt De 

Vuurvogel samen aan degelijk katholiek basisonderwijs met de Vrije Basisscholen van Beek, Opitter en 

Tongerlo en met De Boemerang, school voor buitengewoon onderwijs in Bree.  

 

2. Samen school maken: onze partners 
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De ouderraad zet zijn 

schouders onder het 

fruitproject in onze school! 

 



 

 

2.6  Het Vrije Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) 

Voor een optimale begeleiding van de leerlingen werkt onze school samen met : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders die dat wensen, kunnen met hun vragen bij dit centrum terecht, voor zover deze gaan over: 

 studierichtingen en scholen 

 studiekeuze 

 leerproblemen 

 preventieve gezondheidszorg en vaccinaties 

 opvoedingsproblemen 

 gedragsproblemen 

Raadpleging van en begeleiding door het VCLB zijn kosteloos en strikt vertrouwelijk.  

 

 

2.7    Het ondersteuningswerk 

Onze school is bij het ondersteuningsnetwerk van  Noord-Limburg aange-

sloten. Heeft u specifieke vragen over de ondersteuning, kan u contact 

opnemen met de ondersteuner van uw kind of  met de zorgcoördinatoren 

van de school.  

 Zorg lager: griet.vandebroek@dekubus-bree.be 

 Zorg kleuter: viviane.theunissen@dekubus-bree.be 

Telefonisch steeds bereikbaar op het nummer van de school. 

 

2.8 Het schoolbestuur 

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de school.  

 Voorzitter: Jos Bloemen Herenstraat 61, 3960 Bree 

 Lisette Hilkens– Machiels Dingenstraat 4, 3960 Bree 

 Jeannine Nelissen Heuvelstraat 48, 3960 Bree 

 Ivo Drieskens, Watertorenstraat 16B 1.9 3960 Bree 

 

 

 

 

 

Medisch onderzoek 

door het CLB 

 

Overleg en inspraak 

in het schoolbeleid 

vinden wij belangrijk. 
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Vrij CLB Noord-Oost Limburg 

De HOuborn 45/1-2 

3960 Bree 

089/46 97 30 

Schoolbestuur 

der Katholieke Basisscholen Bree vzw 

Grauwe Torenwal 16  3960 BREE 

089/46.11.52 
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3. Structuur van de school: één school, twee vestigingsplaatsen 

Onze school heeft twee vestigingsplaatsen: 

 

3.1  De Vuurvogel Bree 

De kleuters zitten in klasjes samen met vriendjes van hun eigen leeftijd. In de lagere school zijn er telkens één of 

twee klassen per leerjaar. 

 

  

 De Vuurvogel Bree 

 Grauwe Torenwal 16 

 3960 Bree 

 tel. 089/46.50.81 

 fax 089/48.15.58 

 info@devuurvogel.be 

 

 

 

 

3.2 De Vuurvogel Vostert 

De kleuters zitten in klasjes samen met vriendjes van hun eigen leeftijd. Er is een klas voor de jongste kleuters, de 

2,5– en de 3-jarigen, en er is een klas voor de oudste kleuters, de  4– en de 5-jarigen. In de lagere school zijn er drie 

graadklassen. In de mate van het mogelijke proberen we ondersteuningsuren te bieden in bepaalde leerjaren voor 

bepaalde vakken. 

 

 

 

 De Vuurvogel Vostert 

 Gruitroderkiezel 204 

 3960 Bree 

 tel. 089/46.58.06 
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4.1  Dagindeling 

4.1.1  Schooluren 

Voormiddag: van 8.30 tot 12.10 uur 

Namiddag: van 13.30 tot 15.10 uur 

Woensdag: van 8.30 tot 12.10 uur 

4.1.2 Toezicht 

Van 15 minuten vóór het begin van de lessen tot 15 minuten na het einde is er 

toezicht op de speelplaats. Voor uitgebreidere opvang kunnen de kinderen 

terecht in ‘De Kangoeroe’. 

4.1.3 Middagpauze 

De kinderen kunnen hun lunchpakket opeten in de eetzaal. In De Vuurvogel Bree eten de kinderen van de 

lagere school in kleine groepen, elke groep in een apart lokaal. In De Vuurvogel Vostert eten de 

kinderen van de kleuterschool en de  lagere school afzonderlijk hun boterhammetjes op. Kinderen kunnen 

tijdens de middagpauze ook in ‘De Kangoeroe’ terecht. 

In onze milieuvriendelijke school gebruiken de kinderen een brooddoos. Drank brengen ze mee in her-

bruikbare verpakkingen.  

 

4.2  Voor– en naschoolse kinderopvang ‘De Kangoeroe’ vzw 

Tijdens de schooldagen is de opvang geopend ‘s morgens vanaf 7.00 uur en  

‘s avonds tot 18.00 uur.  

Tijdens de middagpauze kunnen de kleuters en de leerlingen van het eerste en twee-

de leerjaar naar de opvang. Ze krijgen er een kop soep, een drankje en een stukje 

fruit.  

Voor de kleuters is er ook de mogelijkheid om een middagdutje te doen. 

Op pedagogische studiedagen en lokale vrije dagen kunnen kinderen terecht 

bij De Kangoeroe  als er tenminste vijf kinderen zijn ingeschreven. Op de an-

dere schoolvrije dagen is de opvang gesloten, net zoals tijdens de vakantiepe-

riode. 

VZW De Kangoeroe is erkend door  Kind en Gezin. De uitgaven voor de kinder-

opvang van kinderen tot 12 jaar kunnen ouders in mindering brengen bij hun 

belastingaangifte. 

    

4.3 Begeleide rijen 

Omwille van de verkeersveiligheid zijn er bij het einde van de lessen begeleide voetgangers– en fietsers-

rijen: 

 richting Kloosterpoort 

 richting Oudestraat—Rode Kruislaan 

 richting Opitterpoort 

 Sint Jobstraat 

Kinderen die niet worden afgehaald sluiten aan bij één van deze rijen. 

 

Alle kinderen dragen een verkeershesje. 

 

 

4. Schoolorganisatie 

Onze voor– en naschoolse 

opvang vindt plaats in een 

huiselijke en ontspannen 

sfeer. 
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5.1  Kleutervolgsysteem 

De kleuterleidsters observeren de kinderen regelmatig. Zij kijken naar het wel-

bevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling.  Bij de vijfjarige kleuters wordt 

aan de hand van observaties en mogelijk enkele testen nagegaan of  ze klaar 

zijn om naar het eerste leerjaar te gaan. 

 

5.2 Leerlingvolgsysteem 

In de lagere school worden de vorderingen van de kinderen regelmatig nagegaan. Er zijn toetsen opge-

steld door de klasleerkrachten. Met deze toetsen gaat de leerkracht na of de kinderen van zijn klas de be-

handelde leerstof voldoende onder de knie hebben. Over de resultaten van deze toetsen wordt aan het 

eind van elk trimester een rapport opgesteld. 

Ten slotte schetsen leerkrachten door middel van observaties een beeld van die aspecten van de ontwik-

keling die niet met toetsen gemeten kunnen worden: sociale ontwikkeling, motorische vaardigheden, 

muzische vaardigheden, leerhouding, … Een verslag over één of meer van deze ontwikkelingsaspecten is 

in het rapport opgenomen. Ook het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen worden regelmatig 

geobserveerd. 

 

5.3 Een krachtig zorgbeleid 

“Elk kind is anders.  Elk kind leert anders.  Elk kind heeft recht op zorg.  

Sommige kinderen vragen meer zorg dan anderen…”  Dit vraagt dan ook 

dat we onze zorgvisie vanuit dit uitgangspunt organiseren.  Ons team wil 

elk kind de beste ontwikkelingskansen bieden.  Om tegemoet te komen 

aan de noden en mogelijkheden van alle kinderen, proberen we een 

krachtig zorgbeleid aan te bieden.  Vanuit de uniciteit en de noden van 

elk kind zal de aanpak specifiek gekozen zijn.  We verkiezen deze wer-

king en creëren zo optimale ontwikkelkansen voor elk kind.   

Het zorgbeleid op onze school verloopt volgens het zorgcontinuüm, op-

genomen in het zorgvademecum van Katholiek Basisonderwijs Vlaanderen.  Dit zorgcontinuüm bestaat uit 

4 fasen.  Continuüm betekent een doorlopend, aansluitend geheel.  De zorgwerking vloeit over naar een 

intensievere vorm van zorg, indien dat nodig is. 

 

Hiervoor is er een zorgstructuur ontwikkeld waarin 

wordt beschreven op welke manier we als school deze 

zorg invullen. De structuur wordt opgebouwd in de vorm 

van een piramide. De piramide toont visueel in welk 

zorgniveau zorg geboden kan worden.  

 

Enkele concrete voorbeelden van de geboden  

ondersteuning: 

 de leerstof herhalen 

 minder of meer oefeningen maken dan de 

klasgenoten. 

 werken met aangepast materiaal 

 in een kleiner groepje werken 

 co-teaching (2 leerkrachten in een klas) 

 een gesprek 

 

5. Zorgbeleid 

Leerkrachten zoeken samen hoe 

elk kind de beste 

ontwikkelingskansen krijgt. 
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Voor leerlingen met leerstoornissen wordt een plan van aanpak opgesteld in een team van leerkrachten, 

directie, zorgcoördinator en indien mogelijk CLB-medewerker. Aan de hand van observaties en/of testen 

vormt dit team zich een beeld van de leerling en wordt gezocht welke bijzondere ondersteuning deze 

leerling nodig heeft. We denken aan: 

 extra ondersteuning van de leerkracht en de leerling door de zorgleerkracht 

 extra ondersteuning van de leerkracht en de leerling door een leerkracht uit het bijzonder 

onderwijs = ondersteuningsnetwerk 

 gesprekken met de CLB-medewerker 

Indien de school onvoldoende mogelijkheden heeft om de leerling te helpen, kan u doorverwezen worden 

naar een remedial teacher, een centrum voor leerstoornissen, een kinderarts, een school voor bijzonder 

onderwijs, … Vanzelfsprekend worden ouders intensief bij dit overleg betrokken. 

 

 

5.4 Elk kind gelijke kansen 

De school werkt aan gelijke onderwijskansen. Het is een bekommernis 

van het hele team ervoor te zorgen dat alle kinderen, welke hun achter-

grond ook is, zich volledig kunnen ontplooien. Enkele acties uit het gelij-

ke-onderwijskansenbeleid: 

 In de school is er een vertrouwensleerkracht waarbij kin-

deren terechtkunnen. 

 We maken gevoelens en gedrag bespreekbaar aan de hand 

van de ‘Doos vol Gevoelens’ 

 We werken aan de taalvaardigheid, in het bijzonder bij leer-

lingen die thuis een andere dan het Nederlands spreken. 

 Alle leerlingen in het vierde leerjaar leren typen. 

 

 

 

 

Je kunt niet van elk kind een 

ster maken, 

Maar je kan ze wel allemaal 

laten schitteren ! 
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6.1 Informatieavonden 

Alle klasleerkrachten van De Vuurvogel organiseren bij het begin van het schooljaar een informatieavond, 

waarop zij het jaarprogramma en de klasafspraken toelichten. 

 

 

6.2 Oudercontacten in de kleuterschool 

 Elke kleuter krijgt dagelijks een heen– en weerschriftje mee naar huis, met ruimte voor 

mededelingen van de kleuterleidster en de ouders. Ook liedjes en gedichtjes brengt de kleuter re-

gelmatig mee. 

 Leerkrachten geven algemene schoolinfo via mail door. 

 Verder worden de ouders tweemaal per jaar uitgenodigd voor een individueel gesprek over hun 

kleuter. 

  Jaarlijks organiseert de school een ontmoetingsactiviteit. Het ene jaar worden de ouders uitgeno-

digd, het andere jaar gaat de aandacht naar de grootouders. 

 Ouders met vragen over hun kind kunnen daarmee steeds terecht bij de leerkracht, de zorg-

coördinator of de directeur.  

 Als kinderen kansen dreigen te missen, worden de ouders uitgenodigd om samen met de klas-

leerkracht en/of een CLB-medewerker en/of een zorgcoördinator en/of de directeur te overleggen 

over de aanpak. 

 

 

6.3 Oudercontacten in de lagere school 

 Alle leerlingen hebben een agenda waarin de lessen en detaken worden genoteerd. Daarnaast is er 

ook ruimte voor mededelingen van de ouders of de leerkracht. 

 Leerkrachten geven algemene schoolinfo via mail door. 

 Aan het eind van elk trimester wordt de ouders uitgenodigd voor een oudercontact, waarop de leer-

kracht de vorderingen van hun kind bespreekt. 

 Ouders met vragen over uw kind kunnen daarmee steeds terecht bij de leerkracht, de zorgcoördina-

tor of de directeur.  

 Als kinderen kansen dreigen te missen, dan worden de ouders uitgenodigd om samen met klasleer-

kracht, CLB-medewerker, zorg-coördinator en/of directie te overleggen over de aanpak. 

6. Oudercontacten 



 

 

7.1 Bewegingsopvoeding, zwemmen en andere sportactiviteiten 

Voor alle leerlingen, zowel van de kleuterschool als van de 

lagere school, zijn er elke week gedurende twee lestijden 

toffe bewegingsactiviteiten. Vanaf de leeftijd van 5 jaar gaan 

de kinderen van onze school om de veertien dagen zwem-

menleerjaar. 

Onze school is een sportieve school. Regelmatig nemen de 

kinderen tijdens de schooluren deel aan sportactiviteiten. 

Verder is er de jaarlijkse sportdag in samenwerking met de 

stad Bree en met de andere basisscholen van Bree. Tot slot 

kunnen de kinderen vrijblijvend deelnemen aan enkele 

sportactiviteiten op woensdagnamiddag. 

 

 

7.2 Godsdienstige opvoeding 

De kinderen van de lagere school krijgen wekelijks 3 lesuren godsdienstles van hun leerkracht. 

De kinderen nemen deel aan kindvriendelijke, eigentijdse vieringen. 

 

 

7.3 Theater en bibliotheek 

Jaarlijks gaan de kinderen  naar een schoolvoorstelling.  

Alle leerlingen van de lagere school brengen maandelijks 

een bezoek aan de bibliotheek. 

 

 

7.4 Zeeklassen 

Een  hoogtepunt voor de derde graad  is ongetwijfeld het verblijf aan zee. Met een degelijk uitgewerkt 

programma en een stevige werkbundel zijn de leerlingen goed gewapend om van deze dagen een leerrij-

ke en onvergetelijke studiereis te maken. 

 

 

 

 

 

 

Pagina 11 De Vuurvogel 

7. Werken aan een brede ontwikkeling 

Onze school doet veel meer 

dan alleen maar goed 

reken– en taalonderwijs 

geven. 



 

 

8.1 In de klas 

Gewoontevorming is belangrijk. Daarom is er in alle klassen doorheen heel het jaar aandacht voor milieu-

opvoeding. De leerkrachten houden daarbij een oogje in het zeil bij de naleving van de milieu-afspraken.  

Verder wordt er in verscheidene leerjaren een thema rond het milieu uitgewerkt. 

 

8.2 Acties 

 Milieuzorg Op School (MOS) 

 Jaarlijks neemt onze school deel aan een aantal MOS-acties: boomplantactie, actie 

brooddozen op school, het weren van wegwerpdrankverpakkingen, ....  

 

 

 Autoluwe schoolweek 

 Samen met de andere scholen uit Bree neemt De Vuurvogel deel aan de autoluwe schoolweek. De 

bedoeling is meer kinderen met de fiets of te voet naar school te laten komen. Dat is niet alleen 

goed  voor het milieu, ook de verkeersveiligheid vaart er wel bij.  

 

 

 

 

 

 

 

8.3  Milieu-afspraken 

 De leerlingen brengen geen drank in wegwerpverpakkingen mee naar school. De leerlingen gebrui-

ken een brooddoos, het gebruik van aluminiumfolie is niet toegelaten op school. 

 De leerlingen helpen mee de speelplaats zuiver te houden. 

 De leerlingen sorteren hun afval. 

 De leerlingen brengen liefst geen individueel verpakte koekjes mee naar school. 

  

8. Milieu-opvoeding 

Milieuopvoeding op school 

kan alleen slagen, 

als ook de ouders 

voldoende aandacht 

hebben voor het milieu. 
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9.1 Wat doet de school bij een ongeval? 

Als er op school een ongeval gebeurt met een kind, dan verwittigt de 

school de ouders zo snel mogelijk. Indien nodig gaat een personeelslid 

naar een arts in de buurt van de school of  bij een ernstig letsel naar de 

spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Indien noodzakelijk wor-

den de hulpdiensten verwittigd. 

 

9.2 Welke ongevallen zijn verzekerd? 

De verzekering schoolongevallen is van toepassing bij alle 

activiteiten die door de school worden georganiseerd en op de weg van 

huis naar school en omgekeerd. Als een kind een ongeval 

overkomt, dan kunnen de ouders voor de medische kosten een beroep 

doen op de schoolverzekering. De medische kosten die niet door het 

ziekenfonds worden terugbetaald (het remgeld), worden door de school-

verzekering terugbetaald. 

 

9.3 Hoe verloopt de administratie bij een dergelijk ongeval? 

1. De school doet de aangifte van het ongeval bij haar verzekeraar. 

2. De ouders ontvangen op het secretariaat een formulier, dat de behandelende arts invult. 

De ouders bezorgen dit formulier zo snel mogelijk terug op het secretariaat. 

3. Verder krijgen de ouders op het secretariaat een ‘uitgavenstaat’.  Links noteert men de kosten waar-

in het ziekenfonds tussenkomt en rechts de andere kosten (vb. apothekerskosten). Voor deze 

andere kosten is steeds een bewijs van betaling noodzakelijk. Nadat dit formulier terugbezorgd is 

op school, betaalt de verzekeraar u het verschuldigd bedrag binnen 

de twee weken uit. 

 

9.4 De burgerlijke aansprakelijkheid van uw kind 

Burgerlijke aansprakelijkheid wil zeggen dat men verplicht is de schade 

die men veroorzaakt heeft te vergoeden. Meestal gaat het hier om 

belangrijke schadegevallen, waarover een rechter uitspraak doet.  

Als een kind aansprakelijk gesteld wordt (vb. als het een medeleerling 

van de trap heeft geduwd), zullen de ouders deze schade zelf moeten 

vergoeden. Bij een zwaar schadegeval (vb. blijvende invaliditeit) kunnen 

deze kosten erg hoog oplopen. Voor ouders die u een familiale verzekering hebben afgesloten, betaalt de 

verzekeraar deze kosten. 

De familiale verzekering houdt een vrijstelling in op de stoffelijke schade (niet op de lichamelijke schade). 

Deze vrijstelling op de stoffelijke schade wordt jaarlijks aangepast aan de index en blijft ten laste van de 

ouders van het kind dat de schade heeft veroorzaakt. Een verzekeringsmakelaar kan hierover meer 

informatie verschaffen. 

9. Schoolongevallen 

De verzekering schoolongevallen 

is van toepassing bij alle activitei-

ten die door de school worden 

georganiseerd en op de weg van 

huis naar school en omgekeerd. 

Voor de verzekering van de 

burgerlijke  

aansprakelijkheid raden wij 

u ten stelligste aan een 

familiale verzekering af te 

sluiten. 
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Enkele troeven van De Vuurvogel: 

 

 Een thuis voor alle kinderen. 

 Veel aandacht voor leerlingen met 

zorgen. 

 Veel aandacht voor sterkere leer-

lingen. 

 Laptops en internet in alle klassen 

van de lagere school. 

 Alle leerlingen van het vierde leer-

jaar leren typen.  

 Voor alle leerlingen van de derde 

graad zeeklassen  

 Kwaliteitsvolle kinderopvang. 

 

 

 

 

 

 

 

  De Vuurvogel Bree    De Vuurvogel Vostert 

  Grauwe Torenwal 16   Gruitroderkiezel 204 

  3960 Bree     3960 Bree 

  tel. 089/46.50.81    tel. 089/46.58.06 

  fax 089/48.15.58 

info@devuurvogel.be 

www.devuurvogel.be 

 

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u aan de Grauwe Torenwal terecht. Tijdens 

de zomervakantie elke werkdag van 1 t/m  3 juli en vanaf 20 augustus tot en met 

31 augustus van 9.00 tot 12.00 uur. Tijdens het schooljaar kan u terecht op het 

secretariaat of bij de directie. 

10. Algemene informatie 



 

 

Veelkleurig, fantasierijk, warm en geborgen 

Een pluimpje geeft vleugels aan je kind! 

Bezoek ons op het 

web: 

www.devuurvogel.be 

De Vuurvogel is een school die vanuit eigenheid van leerlingen en leerkrachten via 

welbevinden, motivatie en plezier kansen creëert om op te voeden en leerstof te 

geven.  Dit doen ze door onderzoekend te leren en het geven van feedback.  

(23-01-2019) 


