
I N F O B R O C H U R E

L E E F S C H O O L  D E  V U U R B O O M

S i n t - J a n s s t r a a t  2 2 A  -  3 9 0 0  P e l t

w w w . d e v u u r b o o m . b e

@ l e e f s c h o o l d e v u u r b o o m

Leefschool de Vuurboom



Leefschool de Vuurboom- Sint-Jansstraat 22A - 3900 Pelt - info@devuurboom.be

Inhoud

1. Welkom

2. Missie & Visie
2.1  Missie

2.2 Visie

2.2.1 Pijler 1 : Geborgenheid en veiligheid

2.2.2 Pijler 2: Zelfbewustzijn en sociaal leren

2.2.3 Pijler 3: Kritisch kiezen

2.2.4 Pijler 4: Het zelf doen - leren door ervaren

2.2.5 Pijler 5: Ingrijpen in eigen leef- en leeromgeving

2. 3 Zelfbeeld en persoonlijkheidsontwikkeling

2. 4 Mens en maatschappijbeeld
 

3. Praktische info
3.1 Contactgegevens

3.2 Schooluren

3.3 Eten op school

3.4 Groene school

3.5 Voor- en naschoolse opvang

3.6 Afwezig op school

3.7 Ouderparticipatie

3.8 Facturatie

3.9 CLB

3.10 Levensbeschouwelijke vakken

3.11 Vuurboompad

3.12 Oudercontact
 

4. In de pers



Welkom in onze leefschool de Vuurboom.
Een plek waar leren en leven, inspanning en ontspanning, hand in hand gaan.
Een plek waar we "ont-moeten".
Een plek waar we verbinden.
Een plek waar we ervaringsgericht "ont-dekken".
Een plek waar we elkaar inspireren en motiveren.
Een plek waar we samen en individueel aan de slag gaan.
Een plek waar je jezelf kan ontplooien op jouw "eigen-wijze" manier.
Een plek waar j i j  mag landen en thuis kan komen.

Dag  l i e v e  o ud e r s ,
Dag  l i e v e  k i nd e r en ,
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Onze droom voor onze leerlingen is dat ze mogen worden wie ze willen zijn, en wie ze kunnen zijn met al hun potentieel.

Jonge kinderen zijn in hun eenvoud vatbaar voor kansen en uitdagingen. Ze zijn net als sponzen en leren van hun

omgeving. Daarom is het cruciaal dat we een positief leef- en leerklimaat creëren. Wanneer ze zich gezien, gehoord en

erkend voelen kunnen ze op een meer natuurlijke wijze verbinding maken met hun innerlijke drive. Op deze manier zijn ze

in de mogelijkheid om op hun eigenwijze manier authentieke keuzes te maken, stappen te zetten in hun eigen leer- en

groeiproces én verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen acties.

Wij werken vanuit 5 pijlers die ons leefschoolconcept bepalen. Dit volgens Carl Medaer die de grondlegger hiervan is.

           

 2.2.1 Geborgenheid en veiligheid
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Wij kijken én handelen vanuit een integratieve bril.

Concreet betekent dit dat we inzetten op alle ontwikkelingsdomeinen: cognitief, emotioneel, sociaal, motorisch, zintuiglijk en

zingeving.

Net zoals elke school bestaat onze primaire opdracht eruit om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen.

Dagelijks zetten wij in op een betekenisvol leer- en leeftraject waarbij we oog hebben voor de noden en behoeften van ieder

kind. En dit steeds in een sfeer van verbinding.

Om dit te bereiken is het essentieel dat kinderen hiervoor tijd en ruimte krijgen. Zo bieden wij een kindrijpe context aan.

Gras groeit immers niet door eraan te trekken…

2 . 2  V i s i e

In onze leefschool staat de huiselijke inrichting centraal.

Dit zorgt voor warmte en gezelligheid en nodigt uit tot samen leren,

ondernemen en samenwerken. 

Kinderen leren hier niet enkel met elkaar, ook van elkaar. Kinderen voelen

zich geborgen en veilig in onze school.

 In de zithoek komen we 's morgen samen voor onze kringgesprekken en het

overlopen van de dag. Deze staat centraal in onze leefruimte.

 

 

 



2.2.2 Zelfbewustzijn en sociaal leven

In onze leefschool is verbinding heel belangrijk, het wij-gevoel,

samenhorigheid scheppen. We zitten dan ook niet in gewone klassen op

leeftijd, maar in leefgroepen, klasdoorbrekend.

In de leefgroep starten we elke ochtend met een kring, waarin iedereen zijn

talenten kan tonen.

Tevens maken we ruimte voor sociale en emotionele vaardigheden.

 We leren niet alleen met elkaar , maar ook van elkaar. Coöperatief leren

dragen we hoog in het vaandel.  Naast het leren, valt er ook regelmatig iets

te vieren, dat doen we met alle leefgroepen samen.

 De Leefschool is een school waar het wij-gevoel ook buiten de schoolmuren

zichtbaar is: we werken samen met ouders, kinderen , het team. We zijn

een grote Vuurboomfamilie.

 

2.2.3  Kritisch kiezen

De leerlingen van onze Leefschool tonen initiatief in hun eigen leer -en groeiproces.

De kinderen kunnen hun individueel hoeken-, taal- en rekenwerk plannen. 

De WO-projecten waar we rond werken worden door de leerlingen zelf

 gekozen. Dit in onderling overleg en rekening houdend met bepaalde 

criteria . Zelf gekozen activiteiten werken motiverend en zorgen voor meer

 leerwinst. 

Bij de kleuters zijn er zeer veel keuzehoeken, bij de oudste kleuters zijn er 

ook taakjes, die ze kunnen afwerken op het moment dat ze zelf kiezen. In de

 lagere school wordt de leerstof individueel gepland per kind. Kinderen die hier

 aan toe zijn beslissen zelf welke leerstof ze op welk moment maken. 

Ze leren zelfstandig plannen.

2.2.4 Het zelf doen - leren door ervaren

In onze leefschool krijgt ieder kind de kans om zijn talenten te ontdekken

op zijn eigen tempo, eigen wijze met ondersteuning van zijn eigen

leefgroep begeleider. Samen schrijven ze aan een individuele

handleiding/traject. De leefgroep begeleider is als het ware de gids in het

bos der ontdekkingen. Een reis boordevol kansen om te experimenteren, te

vallen en op te staan en groeikansen te nemen. Tijdens de activiteiten

wordt er gedifferentieerd op alle vlakken: niet enkel op kennis, ook op tempo,

samenwerken of individueel. Daarom bieden we ook verschillende soorten

activiteiten, werkvormen en methodieken aan waarin alle kinderen tot groei

kunnen komen: hoekenwerk, contractwerk, onderzoekjes, projectjes,…
Door gericht te observeren en 1/1-gesprekken te houden met de kinderen kunnen ze hun talenten ten volle

ontdekken en ontwikkelen. Hun succeservaringen kunnen we verankeren en samen kijken wat de eerst volgende

stap kan zijn. Daarnaast kennen ook de leefgroep begeleiders hun talenten, uitdagingen en valkuilen en

versterken ze elkaar als team. We gaan uit van "leading by example".
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2.2.5 Ingrijpen in eigen leef- en leeromgeving

In het onderwijs wordt de focus vnl. op de "schoolse" activiteiten en

vaardigheden gelegd, maar kinderen vaardig maken in de wereld die

daarbuiten op hen te wachten staat vraagt meer dan dat.

We kijken ook naar creatieve, emotionele, sociale, … vaardigheden, waarin

executieve functies een belangrijke rol spelen. Feedback geven die niet enkel

prestatiegericht is, maar ook product- en procesgericht. Dit doen we door

permanente evaluatie, we gebruiken geen traditioneel puntenrapport. Wel

geloven we in onze Vuurboompaden, waar we elke stap evalueren met

woorden en beelden. Zelfevaluatie hoort daar ook bij, gerichte groeifeedback.

Wat ging er goed? Wat kan er beter? Hoe pak ik dat aan?

De leefgroep begeleider is een coach voor de kinderen. Samen stippelen we hun ontdekkingsreis uit ook taakjes, die ze kunnen

afwerken op het moment dat ze zelf kiezen. In de  lagere school wordt de leerstof individueel gepland per kind. Kinderen die

hier aan toe zijn beslissen zelf welke leerstof ze op welk moment maken. Ze leren zelfstandig plannen.
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2 . 3  Ze l f b e e l d  e n
p e r s o on l i j k h e i d s on tw i k k e l i n g

De samenleving wordt uitgedaagd om te investeren in een holistisch (integraal) en betekenisvol concept. Het onderwijs kan hierin

haar steentje bijdragen.

Wij volgen we het natuurlijke verloop van leren op een breinvriendelijke wijze.

Leren draait om verbinden, verbinding maken tussen het onbekende en datgeen wat ze al weten, voelen en kunnen. Om groei op

lange termijn tot stand te brengen, 

moet het nieuwe geplant worden in reeds bewerkte grond én gevoed met voedzame ingrediënten.

Leefgroepbegeleiders maken het verschil!

De leefgroepbegeleider bevindt zich in een uitzonderlijke positie met als opdracht om tegemoet 

te komen aan de noden, ontwikkelings- en leerbehoeften van onze kinderen. De keuzes die leefgroep

begeleiders maken welk pad te bewandelen is een samenspel van hun expertise, vaardigheden en attitudes.



Van nature uit nemen kinderen initiatieven én leiderschap op. We zien dat bij onze kleuters…
 

Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid gaan ze op pad. We stimuleren dit vanuit een vooropgesteld kader om ruimte te

geven aan eigen ontdekkingen. Van hieruit komen ze met vragen en ontstaan er vervolgens mini-projectjes. Het zelf op zoek

gaan, experimenteren en ervaringen opdoen, maakt dat ze van jongs af aan mogelijkheden krijgen om de regie te nemen in

hetgeen hun boeit. Op deze manier komt niet de gehele input én prikkeling vanuit de leefgroepbegeleider.

 

Dit spelenderwijs, ervaringsgericht en lerende proces vertrekt vanuit een globale structuur/leidraad, startend én afsluitend

met de kring, keuze uit hoekenwerk voor een welbepaalde korte tijd om onder meer te leren omgaan met uitgestelde

behoeften/aandacht, aanbieden van coöperatieve activiteiten, samen spelen/feestvieren met kinderen van andere

leefgroepen,…
 

We zijn groeiende om deze natuurlijke en logische opbouw te integreren in elke leefgroep van onze leefschool. Dit met als

uitgangspunt een uniform kader te bieden met terugkerende ankers. Dit geeft voorspelbaarheid en maakt de overgangen

naar volgende leefgroepen vlotter en minder ingrijpend!

 

Verder is 'leiderschap' ondenkbaar in deze maatschappij. Kinderen leren vanuit intrinsieke motivatie, leren samenwerken en

initiatief nemen, leren ondernemen, keuzes maken, creatieve oplossingen bedenken, autonoom/kritisch denken,…
 

Dagdagelijks worden we geconfronteerd met keuzes:

Wat ga ik vandaag eerst doen in de veelheid der dingen? Waar zie ik tegenaan, wat doe ik het liefste?

Hoe maak ik dit behapbaar voor mezelf?

Heb ik hierin hulp nodig?

 

In onze leefschool hanteren we een mens- en maatschappijbeeld dat tracht tegemoet te komen aan deze uitdaging(en) en

onder begeleiding de leiding leren nemen over het eigen leer(f)traject en vaardiger maken in executieve functies:

timemanagement, volgehouden aandacht, taakinitiatie, flexibiliteit, organisatie, metacognitie,…
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3 . 1  C on tac tg ege v en s

In onze school leven we samen met onze schooldieren: Tik, Tak en Tok onze kippen, Gunther
onze hamster en Flappie het koni jn. Samen met onze kinderen én ouders zorgen we l iefdevol
voor onze diertjes .
 
 In de natuur kunnen kinderen bi j  hun" eigen natuur" komen, verbinden met al wat leeft en
ervaren met al le zintuigen. Op onze groene speelweide kunnen ze fysiek in beweging komen,
leren door bewegen, aarden, gronden en naar hartenlust rennen, kl immen, rol len en bol len,
exploreren en op onderzoek uit gaan. Op deze plek wordt gespeeld en geleerd, vinden
leefgroep overschri jdende activiteiten plaats, organiseren we forums, vieren we samen
feest,… 
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3 . 2  S c h o o l u r en
Start van een nieuwe dag, een nieuw begin.

In onze leefschool begint de dag om 08.40 u tot 12.15 u,
En in de namiddag om 13.30 u tot 15.10 u
Op woensdag is de school open van 08.40 u tot 12.15 u

De kleuters eten samen met de leefgroepbegeleiders in de eigen leefgroep. Dit zorgt voor
huisel i jkheid en een groot wij-gevoel .   
De brooddoos wordt gezond gevuld. 
 Na de maalti jd ruimen de kinderen samen met de begeleiders op, hier komen heel wat sociale
vaardigheden aan bod.
 Soms doen we ook kookactiviteiten en eten we gezel l ig onze gerechten op.

3 . 3  E t en  o p  s c h o o l

3 . 3  G r o en e  s c h o o l
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Op de locatie van de Vuurboom wordt voor-en naschoolse opvang voorzien.
 
De ouders komen de kinderen brengen en halen. Indien je een werkende ouder bent en je kind
niet zelf naar school kan brengen dan kunnen jul l ie gebruik maken van de opvang.

De leerl ingen kunnen mits betal ing gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang op
campus VOX georganiseerd door Kind en Gezin in samenwerking met de gemeente.
 
De opvang is 's morgens geopend van 6.30u tot 8.30u, na schoolti jd tot 18 .30u.
 
Vooraf inschri jven is verpl icht.
 
Voor informatie in verband met de opvang kan u terecht bi j :  
BKO 't Ravotterke
Ravotterkespad 1
3900 Overpelt
Tel .  011/81 52 89
E-mail :  ravotterke@overpelt .be

3 . 5  V o o r-en  na s c h o o l s e  o p vang

Elke afwezigheid moet geregistreerd worden, ook bi j  de kleuters.
Leerpl ichtige leerl ingen kunnen om verschi l lende redenen gewettigd afwezig zijn. Als de
afwezigheid wegens ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet
overschri jdt, volstaat een verklaring gedateerd en ondertekend door de ouder of de
verantwoordel i jke . 
Een dergel i jke verklaring kan maximaal viermaal per school jaar aangewend worden. Nadien is
een medisch attest door een arts vereist . 

Voor andere afwezigheden is een toelating vooraf van de directie nodig. Problematische
afwezigheden worden bi jgehouden en begeleid.3. 
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3 . 6  A fwez i g  o p  s c h o o l

mailto:ravotterke@overpelt.be


Het leven én leren van onze leerl ingen wordt verri jkt met ouderparticipatie .

Op systematische basis gaan we in overleg met onze Vuurboomraad om onze krachten te
bundelen, te brainstormen rond gezamenli jke activiteiten en leuke initiatieven te praktiseren
om centjes te genereren. Samen maken we het verschi l  voor en met onze kinderen!

Hoe zien wij dit?
Tuinouders, k lusouders, leerouders, feestouders, … zij zijn de draaischi jf van onze school .
Bij inschri jv ing kiezen de ouders een groep om in samen te werken.
De Vuurboomraad is een groep vertegenwoordigers van ouders door ouders. 
Onze leerkrachten, ouders en de directie zijn communicatiepartners.
Welke groepen zijn er in onze Leefschool?
- de feestgroep
- de kriebelouders
- de centjesgroep
- de dierengroep
- de fietstocht en onderhoud van de fietsen
- de tuin - en klusjesgroep
- de zwemouders
- de soepouders

3 . 8  F a c tu ra t i e
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3 . 7  O ude rpar t i c i pa t i e

De scherpe maximumfactuur: dit zijn bi jdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten
waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstel l ing, toneel- of theatervoorstel l ing,
workshops, sportactiviteiten ti jdens de onderwijsti jd, e .d.) .  Ook de zwembeurten behoren tot
deze categorie (behalve het één jaar verpl icht aan te bieden gratis zwemonderricht). 

De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bi jdragen voor al le vormen van meerdaagse
uitstappen binnen de onderwijsti jd. Het gaat om de GWP's zoals bos-, zee-, boerderi j-,
plattelandsklassen, e .d. .  Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdel ing aan de
ouders geen bi jdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 440 euro voor
de vol ledige duur van het lager onderwijs .  

In het GO! betaalt u geen inschri jv ingsgeld voor uw kind, noch bi jdragen voor kosten die nodig zijn om
ontwikkel ingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn,
kri jgen de leerl ingen kosteloos in bruikleen. Ze bl i jven eigendom van de school .  Worden de materialen
beschadigd of raken ze zoek, dan worden ze op uw kosten vervangen.

Toch kan onze school niet voor al le kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind
deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bi jdrage te vragen. 
Er volgt een l i jst van de ouderbijdragen die onze school t i jdens het school jaar kan aanrekenen.
Deze l i jst vermeldt de verschi l lende kostencategorieën die deel uitmaken van de bi jdrageregel ing:
  3. 
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Het Centrum voor Leerl ingenbegeleiding van het GO! werkt samen met jouw school .  

Hoofdzetel :
CLB Limburg Noord-Adite 
Sint Magrietstraat 13 
3582 Beringen 
Algemeen telefoonnummer: 011/ 45. 62 .70
Directeur: mevr. Ann Dylst 
E-mail :  c lb . l imburg.noord-adite@g-o.be   

Onze school wordt begeleid vanuit vestigingsplaats 

Team Lommel - Pelt  
Koning Albertlaan 27 
3920 Lommel
Tel: 011/541142 

Telefoonpermanentie:  
maandag  09:00 - 12:30  
dinsdag   17:00 - 19:00 
woensdag 13:00 - 16:00
donderdag 13:00 - 16:00
vri jdag    09:00 - 12:30 

3 . 1 1  L e v en s b e s c h o uwe l i j k e  v a k k en

Leefschool 

de Vuurboom

Sint-Jansstraat 22 A

3900 Pelt

info@devuurboom.be

www.devuurboom.be

3 . 1 0  C LB

Er is een vri je keuze voor levensbeschouwel i jke vakken in het GO! Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap. Bij e lke nieuwe inschri jv ing voor het lager onderwijs wordt het keuzeformulier voor
Levensbeschouwel i jke vakken ingevuld door de ouder of de verantwoordel i jke . De ouder of de
verantwoordel i jke kan zijn keuze voor een bepaalde cursus voor 1 september doorgeven. Deze keuze
is voor één school jaar geldig.3. 
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3 . 1 2  Vuurb o ompaden
Om de ontwikkel ing van onze Vuurboomkinderen goed te kunnen opvolgen maken we gebruik van onze
Vuurboompaden.
Het is een document waarin de kinderen hun eigen groeiproces kunnen zien, want ze zien zichzelf op
al lerlei v lakken vooruitgaan, zowel op socio-emotionele vaardigheden, cognitieve en praktische
leerl i jnen.
Groeirapporten sluiten aan bi j  de centrale missie van scholen: leerl ingen doen groeien en binnen het
team al le krachten bundelen om de groei te documenteren en groeipotentieel te analyseren.
Groeirapporten sluiten ook aan bi j  de basisprincipes van duurzaam onderwijs: ze kunnen leerl ingen
nieuwe energie voor leren geven, zowel motivationele energie (de zin om verder te leren) en
intel lectuele energie (de informatie die je nodig hebt om je groeipunten te identif iceren en aan die
groei concreet te werken).



We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bi j  het begin van het
school jaar aankondigen. Dit zijn momenten die we gebruiken om terug te bl ikken op de groei
van jul l ie kind. We bespreken de Vuurboompaden en de weg die we afleggen. Kunt u niet op
het oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze school zich om naar een andere
mogel i jkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.

Had  j e  g raag  mee r  i n f o  o v e r  o nze  wer k i ng?
W i l  j e  g raag  e en  r ond l e i d i ng  i n  o nze  s c h o o l ?
Dat  kan !  Ne em  dan  ze k e r  c on tac t  me t  o n s  o p  v i a  e en  van  d e
v o l g ende  wegen :
ma i l :  i n f o@devuurb o om . b e
GSM :  +  32  ( 0 )  4 72  24  2 8  7 7
web s i t e :  www . d e vuurb o om . b e
      @ l e e f s c h o o l d e v uurb o om
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3 . 1 3  Oude r c on tac t en
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