Gemeenteschool ’t Klavertje Bierbeek

Een school voor iedereen
In Bierbeek bestaan vier basisscholen: twee vrije
scholen, een school voor buitengewoon onderwijs
en een gemeentelijke school. De vier scholen zijn
goed voor meer dan 1.000 leerlingen. 25 jaar
geleden werd beslist om de lagere school van het
gemeentelijk onderwijs te centraliseren in de
vestiging van Bierbeek-Bremt en er zijn
kleutervestigingen in Bierbeek-centrum, Lovenjoel
en Opvelp.
Daarover een gesprek met directeur Rudy Dupont
en zorgcoördinator Dieter Cornips.

Lovenjoel en Bierbeek-centrum, en 215 kinderen in
de lagere school. We tellen 11 klassen, alle
de
leerjaren zijn ontdubbeld, behalve het 6 leerjaar.
Wij willen streven naar een school waar elk kind
zich thuis voelt. Zowel de heel actieve leerling, de
‘spring-in-‘t-veld’ als de stille natuur, de bolleboos
of de boekenwurm. Iedereen komt hier aan zijn
trekken en krijgt de nodige aandacht en opvolging.
Kortom, we kiezen voor onderwijs op maat van en
met een hart voor elk kind.
Hoeveel leerkrachten werken hier?
In onze school en alle vestigingen werken 11
onderwijzers en 9 kleuteronderwijzers naast nog
een 5-tal mensen die met zorgtaken belast zijn.
Daarnaast zijn er de leerkrachten met specifieke
taken: de leerkrachten Lichamelijke opvoeding,
een ICT-coördinator en iemand die ICT
pedagogisch begeleidt en de leerkrachten van
godsdienst en niet-confessionele zedenleer. Ook
het ondersteunend personeel zorgt ervoor dat
onze school goed blijft draaien: het secretariaat
van de school, een drietal logistieke medewerkers,
twee kinderverzorgsters in onze kleuterafdelingen
en de medewerkers voor de kinderopvang. In
totaal werken er dus 46 personeelsleden.
Onderwijs staat voor vele uitdagingen: kinderen
met leerproblemen, kinderen in moeilijke
opvoedingssituatie, anderstalige leerlingen, enz.
Hoe gaat de school hiermee om?

De gemeentelijke basisschool: wat doet ze? Hoe
doet ze het? Hoeveel leerlingen volgen er les?
’t Klavertje Bierbeek telt 362 leerlingen school: 147
kleuters in de kleutervestigingen hier, in Opvelp,

Voor ons schoolteam is het een enorme uitdaging
om aan deze eigenheid steeds opnieuw de nodige
zorg te besteden. Sommige kinderen vragen meer
zorg dan anderen. Daarom is het belangrijk dat
onze school een beroep kan doen op voldoende
deskundige leerkrachten en middelen om dit zo
goed mogelijk te realiseren. Niet alleen binnen de
klas krijgen onze leerlingen aangepaste
ondersteuning, ook een heel zorgteam o.l.v. onze
zorgcoördinator draagt er zorg voor dat elk kind
met ontwikkelings- en leerproblemen en

leerstoornissen de nodige ondersteuning en hulp
aangeboden krijgt.

Die extra zorg kost wel extra geld, niet?
Onze basisschool krijgt 32 zorguren die de school
optimaal aanwendt om onze kinderen te helpen.
Bovendien zijn we ons schoolbestuur – de
gemeente Bierbeek – erg dankbaar voor een groot
aantal ondersteunende uren. Dit geeft mij als
zorgcoördinator de mogelijkheid om mijn taak
professioneel in te vullen: multi-disciplinair
overleg met de collega’s, met het Centrum
Leerlingenbegeleiding, oudergesprekken,
gesprekken met logopedisten en psychologen, enz.
Wij beschikken over een compleet digitaal
leerlingvolgsysteem, waardoor we nog beter
kunnen advies geven aan leerkrachten, ouders en
ondersteunende diensten.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 treedt het Mdecreet in werking: maatregelen voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften. Is onze
gemeenteschool voorbereid?

Meester Dieter, wat doen jullie met de kinderen
die extra zorg nodig hebben?
Vooreerst hebben we de leerkrachten die aan
eerstelijnszorg doen: dat is wat in de klas zelf
gebeurt: gedifferentieerde taken, hoekenwerk.
Onze zorgjuffen, Annemie, Ellen en Els, zorgen dan
voor de tweedelijnszorg: zij halen sommige
kinderen uit de klas om individuele begeleiding te
geven voor taal en rekenen of bij een specifieke
zorgvraag. Zij vervangen ook de klastitularis, als
deze in het kader van de zorg een extravergadering heeft. Elk van de juffen heeft nog
specifieke taken: zo geeft juf Annemie elke
donderdag extra aandacht aan kinderen die beter
scoren: zij krijgen wat meer ingewikkelde taken,
doen extra zaken zoals schaken of ontleden van
Engelse of Franse teksten of voorbereiding op
de
Latijn (in 6 lj). Juf Els geeft dan weer extra zorg
voor kinderen met dyslexie. Ze gebruikt daarvoor
het Kurzweil-computerprogramma. Tot slot is er juf
Sara, die in de kleutervestigingen rond beweging
werkt en extra aandacht geeft voor taalverwerving
van anderstalige kleuters.

We denken dat onze school deze stap naar meer
inclusief onderwijs aankan. Ons schoolteam vangt
nu al kinderen met specifieke behoefte op en zal
dit blijven doen. Door onze zorgexpertise zullen we
de extra vraag, als die bestaat, zeker kunnen
beantwoorden.
En wat biedt onze gemeenteschool nog meer?
De school kan ’s middags warme maaltijden
aanbieden, er is een degelijk uitgebouwde voor- en
naschoolse opvang (ook op woensdagnamiddag)
en we gaan zwemmen met de kinderen vanaf het
ste
1 leerjaar. Elke klas is voorzien van de nodige
computers en een computerklas. Onze school is
reeds uitgerust met vijf smartborden die de
leerkrachten in staat stellen de wereld tot in hun
klas te brengen.
Onze school maakt deel uit van een maatschappij
en wij besteden dan ook veel aandacht aan ICT,
maar ook aan leefmilieu en gezonde voeding: bij
ons is het elke dag fruitdag! Leren doe je niet
alleen in de klas. We organiseren ook didactische
uitstappen die de leerstof die aangeboden wordt,
tot “leven” roept. En woensdagmorgen kunnen
kinderen in de voorschoolse opvang (vanaf 8 u)
handwerkles volgen bij juf Annemie. Je vindt alle
boeiende projecten op onze website.

Tot slot de kleutervestigingen in Opvelp,
Lovenjoel en Bierbeek-centrum. Wat zijn hun
toekomstverwachtingen?
De kleutervestiging in Opvelp is met drie klassen de
grootste vestiging buiten de hoofdschool. Maar
ook in Lovenjoel is er recent gerenoveerd, zodat
ook daar 2 volwaardige klassen bestaan en een
extra-lokaal voor zorgaanbod of voor het
ontdubbelen van de groepen. Recent heeft de
vestiging ook nog een kleine refter gekregen en
een aantrekkelijke speeltuin.
De kleuterschool van Bierbeek-centrum maakt deel
uit van de site van het oud gemeentehuis en zal op
termijn verkocht worden. Het gemeentebestuur
heeft de duidelijke wens om een kleuterafdeling in

Bierbeek-centrum te behouden. Op middellange
termijn wordt er een nieuwbouw voorzien op een
andere locatie in het centrum van Bierbeek. Voor
het schooljaar 2015-2016 stellen zich geen
problemen. Ook dat schooljaar kan er gebruik
gemaakt worden van de huidige klaslokalen.
Nadien zal, indien nodig, het gemeentebestuur een
kwalitatieve tussenoplossing zoeken in afwachting
van de verhuis naar de nieuwe locatie.
Inschrijven?
Er is een infodag in de kleutervestigingen op
donderdag 26 maart tussen 9.30 u en 11.30 u.
Inschrijven kan na een telefonische afspraak met
de directeur Rudy Dupont - 016 46 37 02 www.gemeenteschoolbierbeek.be

