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Colofon  

Onthaalbrochure De Beverboom  

Schooljaar 2020-2021  

Vormgeving  

Floris Merckx  

Contactgegevens  

Gemeentelijke Freinetschool De Beverboom                                                          
Itterbeekselaan 226 - 1070 Anderlecht  

 

Mail gfsdebeverboom@anderlecht.brussels                                                                                         
Telefoon 02 431 94 60 (secretariaat)                                                                                            
Telefoon 0493/31 42 62 (directie)  

 
 
 
 
 

  

Een intitiatief van schepen van onderwijs                                                                                                                                                  
Elke Roex, met de steun van burgemeester                                                                                                                                               
Fabrice Cumps en het schepencollege van 
Anderlecht.  
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Welkom in De 
Beverboom  

Benieuwd wat het leven in De Beverboom 
inhoudt? Lees dan zeker verder. In deze 
brochure laten we jou kennismaken met onze 
school. 
 
We kijken er naar uit om samen met kinderen, de 
buurt, ouders en vrijwilligers aan de slag te gaan. 
Om samen te groeien naar een warme, uitdagende 
school. Naar een plek waar iedereen zich goed 
voelt. Waar we kinderen aanmoedigen om op 
ontdekking te gaan en uitdagen om de wereld en 
zichzelf beter te begrijpen. Naar een plek waar 
samenleven centraal staat. 
We stellen in deze brochure onszelf en onze 
school even voor. We proberen om praktische 
vragen te beantwoorden en bezorgdheden weg te 
nemen, mochten die er zijn. 
 
Veel ontmoetingsplezier! 
 
De Beverboom 
 
 
 
 



 

 
  

         5 

Ons team  

Wij begeleiden je doorheen je school- 
traject:  

o Chris Van der Haegen, directeur.  
o Yana Kiekens, kleuterleidster  
o An Michiels, kleuterleidster  
o Silke De Schepper, leerkracht 1ste graad  
o Rani Herzeel, kleuterleidster  
o Pol Plateus, turnleerkracht  
o Sophie Godfroid, leerkracht 2de graad 
o Leen Eerdekens, zorg kleuters.  
o Ilja van Doren, leerkracht 1ste graad 
o Shauni Saelens, leerkracht 3de graad.  
o Linde Vanlangendonck, zorgcoördinator. 
o Marie-Ange Cockelaere, administratief 

medeweker 

Het team wordt dagelijks ondersteund door onze 
hulpopvoeders: Isabelle, Kevin, Azze-eddine en 
Katty. 

In de lagere school wordt er levensbeschouwing 
gegeven door aparte vakleerkrachten. 

Onze school wordt dagelijks gepoetst door Carine, 
Laurent en Jeremy.    
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Schoolbestuur  

o Elke Roex, Schepen van        
Nederlandstalig onderwijs  

o Hannes De Geest, Directeur Vlaamse 
Gemeenschapsmateries 

o Joris Raskin, Diensthoofd Onderwijs  

Telefoon: 02 558 08 93                                                
Mail: onderwijs@anderlecht.brussels  

 

Hallo 
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Waar staan we voor  

De Beverboom biedt kleuters en lagere 
schoolkinderen actief onderwijs aan.  

Ontdekken, daar draait het om. Niet enkel binnen in 
de school, maar ook erbuiten: we gaan op stap in de 
buurt en in het vele groen rondom ons. Deze aanpak 
prikkelt de creativiteit, betrokkenheid en de zin voor 
initiatief van de kinderen. 

Bij ons krijg je een totale ontwikkeling mee, met 
aandacht voor je eigenheid. Zo dromen we ervan om:  

• kinderen tot sterke en gelukkige 
persoonlijkheden te laten ontwikkelen, die 
zichzelf op een respectvolle manier uitdrukken;  

• kinderen zin te geven om de wereld te 
verkennen en in vraag te stellen;  

• met alle betrokkenen op school een 
coöperatieve gemeenschap te vormen waar 
we op elkaar kunnen steunen.  

Deze missie geven we vorm via de Freinet-pedagogie. 
Enkele uitgangspunten zijn zoveel mogelijk vertrekken 
vanuit de leefwereld van de leerlingen, al doende 
leren, samenwerken...  

Ouders, kinderen en leerkrachten maken samen 
school in De Beverboomgemeenschap. We willen alle 
partners zoveel mogelijk betrekken in het 
schoolgebeuren en samen een omgeving creëren 
waar kinderen kunnen groeien.  
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Dagverloop  
Wat    Start  Einde 

 

Betalende  opvang  7.00u  8.30u                                                         

Onthaal    8.35u  8.45u                                                                     

Klastijd    8.45u  10.25u 
                   
Speeltijd    10.25u  10.40u 

Klastijd   10.40u  12.20u 
      (= einde woe) 

Middagpauze   12.20u  13.40u  
(gratis opvang)  

Klastijd   13.40u  15.20u 

Einde schooldag                 15.20u 

Betalende opvang  15.30u  18.20u  
               (= 18u woe) 
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Onze werking  

Een open school voor kinderen, ouders, partners. 

Vanaf 8.35u zijn de kinderen welkom voor het onthaal 
in de klas. Ook ouders zijn op dit moment welkom voor 
een babbel.  

We starten onze dag in elke klas met een ronde. Deze 
staat centraal in het klasleven. Vanuit de ronde bouwen 
we verdere  activiteiten voor de week uit. De ronde is 
een plek waar we samenkomen, overleggen, 
problemen uitpraten, ideetjes voorleggen werk 
voorstellen,.. Dit is een veilig moment waar elk kind een 
stem heeft.  

Als de schooldag gedaan is om 15.20u (of 12.20u op 
woensdag), worden de kinderen door hun ouders 
opgehaald in de klas, ook dan is er ruimte voor een kort 
gesprek. De andere kinderen gaan naar de opvang en 
worden daar opgehaald.  

Onze 3 leefregels 

In onze school gelden 3 belangrijke afspraken. 
• Ik draag zorg voor mezelf. 
• Ik draag zorg voor de ander. 
• Ik draag zorg voor materiaal.  

De kinderen krijgen de vrijheid om te ravotten in de 
zandbak, de modderkeuken, de tuin,.. en komen dus 
best naar school in kledij die vuil mag worden.  
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Kleuterwerking  

In onze school zijn 3 kleuterklassen. In elke klas zitten 
de kinderen in een classe unique. Dit wil zeggen dat de 
kinderen van 2,5 tot 6 jaar bij elkaar zitten. Zo kan jong 
volop leren van oud én ook omgekeerd. Kinderen zitten 
hun gehele kleutertijd bij dezelfde leerkracht. Dit zorgt 
ervoor dat de leerkracht je kind door en door kent en 
ook een goede band kan opbouwen met jou als ouder. 
Peuters starten op verschillende momenten tijdens het 
schooljaar. Ouders zijn altijd welkom om vroeger kennis 
te maken met de klas- en schoolwerking!  

‘s Middags is er geen gezamelijk slaapmoment maar 
kleuters kunnen wel rusten in onze bibliotheek.   

De lagere school werking 

Ook in de lagere school zitten de kinderen van 
verschillende leeftijden samen. Elke klas is een 
graadsklas. Dit wil zeggen dat het 1ste en 2de leerjaar 
samen zitten, het 3de en 4de leerjaar en het 5de en 6de 
leerjaar. Zo kan jong van oud leren en ook omgekeerd.  

We zorgen ervoor dat elk kind op zijn eigen tempo 
kan leren, dat we van elkaar kunnen leren, voor elkaar 
zorgen en elkaars niveau respecteren. Door kinderen 
van verschillende niveaus samen te zetten verdwijnt 
de competitie.  

Om het groepsgevoel tussen de kinderen te laten 
groeien gaan we ook jaarlijks met de hele lagere school 
op kamp. Meer informatie wordt gecommuniceerd 
tijdens het schooljaar.   
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Outdoor learning  

Vanuit onze groene omgeving vertrekken we graag om 
de buitenwereld naar binnen te brengen. Ook 
andersom brengen we wat binnen in de school gebeurt 
naar buiten. Om alle kinderen zoveel mogelijk gelijke 
kansen te bieden op het vlak van gezondheid, 
persoonlijke ontwikkeling en sociaal welbevinden 
maken we zo veel als mogelijk gebruik van de principes 
van ‘Outdoor learning’. 

Middagateliers 

Tijdens de middag worden er verschillende ateliers 
gehouden. Momenteel organiseren we een dans- en 
voetbalatelier, dit is gegeven door onze 
hulpopvoeders. In de nabije toekomst willen we deze 
middagwerking verder uitbouwen. Zo willen we 
rekening houden met de ideeën van de kinderen en 
zullen bij ouders, buurtbewoners en verschillende 
culturele en sportieve partners horen wat er 
georganiseerd kan worden. Met deze informatie stellen 
we een programma op.  

Zwemmen  

De leerlingen in de lagere school en ook de oudste 
kleuters gaan zwemmen op de campus Ceria-Coovi. 
De leerlingen hebben een zwempak en handdoek 
nodig. Een badmuts en zwemzak krijgen ze op school.  
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De klassenverdeling 

Kleuterschool 

Wij hebben gekozen om in de kleuterschool te 
werken met classes uniques. In een classe unique 
zitten kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar samen in één 
klas. 

 

 

 

 

Lagere school  

In de lagere school werken we met graadsklassen.  

L1 + L2  L1+L2   L3+L4  L4+L5 
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Samen school maken  

Kinderen  

Op school weten kinderen vaak het best wat 
er goed gaat en wat beter kan. We geven hen een stem 
om de schoolwerking mee vorm te geven. Daarom 
houden we maandelijks een beverraad tijdens de 
middagpauze.  

De beverraad is een maandelijkse vergadering van 
klasafgevaardigden van de Beverboom. De 
afgevaardigden vergaderen samen om puntjes te 
bespreken op schoolniveau. De agendapuntjes komen 
van de kinderen zelf en worden op voorhand 
vastgelegd in de ronde van elke klas.  
 
Ouders  

In onze schoolraad zetelen afgevaardigden van de 
ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap. De 
schoolraad adviseert en overlegt met het 
schoolbestuur over verschillende onderwerpen. Er is 
ook een ouderraad waar elke ouder van de school aan 
kan deelnemen.  

Naast de school- en ouderraad willen we zoveel 
mogelijk ouders betrekken bij de ruimere organisatie 
van de school. We hebben al enkele werkgroepen 
waarin zowel ouders als leerkrachten zitten 
(communicatie, feest, gezondheid, kamp, mobiliteit en 
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lezen). Je kan als ouders altijd aansluiten bij een 
werkgroep. Ouders zijn ook op elk moment, mits 
overleg, welkom om in de klas een activiteit te geven.  

Regelmatig organiseren we een koffiemoment. Kom 
samen met de directeur, leerkrachten en andere 
ouders van gedachten wisselen over de school. Tijdens 
het koffiemoment staan we open voor constructieve 
feedback over onze werking en een gezellige babbel. 

Partners  

De school werkt samen met het Centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB) van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Het CLB ondersteunt de 
school bij:  

• leren en studeren;  
• schoolloopbaan;  
• preventieve gezondheidszorg (kinderen krijgen 

bezoek van een CLB-arts en kunnen vaccinaties 
krijgen);  

• psychisch en sociaal funtioneren.  

Voor verschillende activiteiten werken we samen met 
socioculturele en sportieve partners uit de buurt, zoals 
de gemeentelijke bibliotheek en het 
gemeenschapscentrum De Rinck. De komende jaren 
bouwen we de banden met deze nieuwe partners 
verder uit.  

 

 

CLB Brussel 

Technologiestraat 1,         

1082 Sint-Agatha-Berchem  
T 02 482 05 72 

M clb.vgc@clbvgc.be  
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Communicatie   

Ouders à school  

We vinden het belangrijk dat we elkaar kunnen 
aanspreken en open met elkaar kunnen 
communiceren. Spreek leerkrachten, hulpopvoeders 
en de directeur aan na school of maak een afspraak. 
Dat zullen we zelf ook doen. Tijdens de lesuren zijn de 
leerkrachten en hulpopvoeders met de kinderen bezig, 
dan kan je terecht bij de directeur, zorgcoördinator of 
administratief medewerker. 

School à ouders  

Nieuws over klasactiviteiten, foto’s en belangrijke 
informatie zijn te vinden op Classdojo. In de 
kleuterschool worden invulbriefjes meegegeven in het 
heen-en-weer-mapje. In de lagere school heeft elke 
leerling een schoolagenda met lesinfo en 
weekplanningen. Kijk dagelijks dus even in de 
boekentas en op Classdojo. 

Vier keer per jaar organiseren we oudercontacten voor 
de kleuterschool en lagere school. Hiervan zijn twee 
oudercontacten voorzien met evaluatie voor de lagere 
school. De data volgen steeds in september.  
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Klasouders  

Onze school werkt met klasouders. 

Per klas zijn dat 2 mama's of papa's die de leerkracht 
helpen met communicatie. Klasouders zorgen er mee 
voor dat alle ouders bereikt worden. Klasouders 
spreken andere ouders ook aan wanneer er hulp van 
ouders gezocht wordt. Je kan bij de klasouder ook 
terecht met praktische vragen zoals het vertalen of 
uitleggen bij briefjes van en naar school. 

De klasouders gaan niet helpen met dingen die je 
beter aan de leerkracht vraagt. Bijvoorbeeld dingen 
die te maken hebben met jouw kind of andere 
kinderen van de klas. 

Bij het begin van het schooljaar worden in 
samenspraak klasouders gekozen.  
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Belangrijke meldingen  

Wat    Wanneer Aan wie Hoe 

 

    

 

 

 

    

 

 

 
 

  

  

Opmerking  

Tot en met drie dagen (aaneensluitend) 
afwezigheid is een afwezigheidsbriefje van 
de ouders toegelaten. Dit kan maximum vier 
keer per jaar gebruikt worden. Vanaf 5 jaar is 
een doktersattest nodig bij een afwezigheid 
langer dan drie dagen. 

Kleuters mogen enkel met een volwassene 
of broer/zus van het secundair de school 
verlaten. Lagere schoolkinderen mogen 
enkel met een briefje van de ouders de 
school verlaten.  

 

Afwezigheid  voor 9.00u. secretariaat via mail of  
kind       telefoon 
 
Iemand anders voor 15.20u. secretariaat via classdojo 
dan gewoonlijk   of leerkracht 
komt het kind 
ophalen 
 
Vragen  elke dag   leerkracht persoonlijk,  
of suggesties  voor en na of directeur classdojo of 
   de les,    mailen  
   koffiemoment  
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Praktische informatie 

Medicijnen  

De school mag geen medicatie geven. Is jouw kind 
ziek? Dan zal de school je contacteren. Als dat niet lukt 
en het is dringend, dan contacteren we een dokter of 
hulpdienst. Neemt jouw kind medicatie? Gelieve dan 
een medisch voorschrift af te geven op school. Enkel 
op die manier kan medicatie op school worden 
toegediend.  

Verzekeringen  
 
De school heeft een verzekering bij P&V. Kinderen zijn 
verzekerd bij ongevallen tijdens schoolactiviteiten en 
op het normale traject van en naar school. De 
schoolverzekering betaalt lichamelijke schade. Schade 
aan kleding en andere voorwerpen of schade door 
diefstal of verlies wordt niet terugbetaald.  

Middagopvang en naschoolse opvang  

De middagopvang is gratis. Er kan warm gegeten 
worden tegen betaling. De Brusselse Keuken levert de 
maaltijden. Inschrijvingen gebeuren in september. 
Eigen lunch meenemen kan natuurlijk ook. We willen 
een school zijn zonder afval. Lunchpaketten worden in 
een herbruikbare doos meegegeven en water in een 
drinkbus. We willen na de schooluren activiteiten (o.a) 
ateliers) aanbieden. Ook hier in samenspraak met de 
kinderen, ouders en partners.  
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Financieel  

Al het schoolmateriaal is gratis.  

Kleuters  

Elk schooljaar wordt per kleuter maximum €45 
aangerekend voor daguitstappen, sportactiviteiten, 
toneelbezoek, ...  

Lagere school  

Elk schooljaar wordt per leerling maximum €85 
aangerekend voor daguitstappen, sportactiviteiten, 
toneelbezoek, ...  
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Andere diensten  
Wat     Bedrag 

 

Warme maaltijden   Kleuter €2,25  
    (sociaal tarief €0,85) 
       
    Lager €2,50  
    (sociaal tarief €1,10)  

Voor- en naschoolse  €0,70             
opvang   (sociaal tarief €0,35) 
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Deze data staan al vast 
03/09 Klasvergadering voor ouders (kleuterschool) 

10/09 Klasvergadering voor ouders (lagere school) 

15/09 Facultatieve verlofdag (jaarmarkt) 

14/10 Pedagogische studiedag 

29/10 Oudercontact voor instappers en lagere school  

02/11 tot 06/11 Herfstvakantie 

11/11 Vrije dag (Wapenstilstand)   

17/12 Oudercontact kleuterschool + lagere school 

21/12 tot 01/01 Kerstvakantie 

15/01 Winterfeest op school  

20/01 Pedagogische studiedag 

28/01 Oudercontact lagere school 

15/02 tot 19/02 Krokusvakantie 

01/04 Oudercontact kleuterschool + lagere school 

05/04 tot 16/04 Paasvakantie 

30/04 Facultatieve verlofdag  

13/05 Hemelvaart (vrije dag) 

14/05 Dag na Hemelvaart (vrije dag) 

19/05  tot 21/05 Kamp lagere school 

20/05 tot 21/05 Kamp derde kleuterklas 

24/05 Vrije dag (Pinkstermaandag)  
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05/06 Zomerfeest op school  

24/06 Oudercontact kleuterschool + lagere school 

30/06 Laatste schooldag (halve dag) 
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Onze materialenlijst 
Als tienuurtje eten we een stuk fruit. ’s Middags 
eten wij boterhammen of warme maaltijd en 
hebben we een drinkbus met water.  

 
Wij willen een school zijn zonder afval en 
brengen dus een herbruikbare drinkbus, 
fruitdoos en brooddoos mee.  

 
Een paar regenlaarzen en regenjas voor 
onze leer- en wonderwandelingen. 
 

 
Een boekentas waar een A5 map in past voor de 
kleuters, een boekentas waar een A4 map in past 
voor het lager.  
 
Vanaf 3de kleuterklas:  
Een paar turnpantoffels en turnshort.  
De turnzak en t-shirt zijn van de school.  

 
Zwemgerief: handdoek en zwemkledij. 
De zwemzak en badmuts zijn van de 
school. 

 
Kleuters: Een zak reservekledij met onderbroeken, kousen, 
broeken en T-shirts. 

 
Draagt jouw kleuter of peuter nog een luier? 
Gelieve dan enkele luiers mee te brengen. Een 
knuffel en tut (indien nodig voor de jongste 
kleuters). 
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