
 • een kleinschalige school 

 • veel kunstzinnige vakken 

 • uitstel van profielkeuze, meer tijd om te kiezen 

 • creatief leren denken 

 • een hecht team van leerkrachten 

 • betrokken ouders 

 • een school met een uitgesproken visie 

Welkom  
i n  d e  s t e i n e r s c h o o l  t e  L e u v e n
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De basisschool,  
een school die ademt

De Zonnewijzer wil een school zijn  

midden in het groen.  

Waar ruimte is om te spelen,  

om in de tuin te werken,  

om te bewegen,  

om ten volle te ademen.  

In de klas zelf willen we  

ook datzelfde ademende ritme:  

actief, bewegend, uitbundig en  

dan daarna weer verstild,  

verwerkend, innerlijk actief.  

In- en uitademen...

Ritme en herhaling zorgen voor veiligheid en vertrouwen 

als levensbasis voor het kind. Er is het dagritme dat  

afwisseling brengt in vrije en gezamenlijke activiteiten bij 

de kleuters, in periodeonderwijs en vaklessen voor de  

lagere school.  Het weekritme legt accenten door  

bepaalde dagen met een vaste activiteit te verbinden. 

Bijvoorbeeld in de speelklassen brood bakken op dinsdag 

en schilderen op donderdag, en voor de lagere school een 

weekrooster. 

Ritme en herhaling

Een bijzonder ritme dat doorheen het hele jaar leeft, is 

het vieren van de jaarfeesten. Voor de kinderen loopt de 

rode draad van de jaarfeesten door de seizoenen. Samen 

met de ouders wordt aan de viering van de jaarfeesten 

veel plezier beleefd. Ze zijn een bron van inspiratie voor 

verhalen, activiteiten en sfeer in de klas. Een pedagogie 

die van ritme doortrokken is, ondersteunt het proces van 

menswording van klein kind tot in de volwassenheid.
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De naam speelklassen is niet voor niets zo gekozen aan-

gezien een zeer belangrijk aspect in de kleuter en peu-

terklassen het vrije spel is. Wanneer dit spel echt vrij kan 

zijn en voldoende aanwezig is (zowel buiten als binnen) 

worden er hiermee heel wat ontwikkelingsgebieden aan-

gesproken in het jonge kind. Tijdens het vrije spel werkt 

het kind aan zijn taalontwikkeling, aan grove en fijne 

motoriek, begripsvorming en zintuiglijke ontwikkeling 

en zeker ook aan zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Het speelgoed dat we tijdens het vrij spel gebruiken be-

staat uit natuurlijke, eenvoudige vormen en dient eerder 

om de fantasie van het kind te prikkelen, dan wel om een 

beeld van het kind in te vullen. Houten blokjes kunnen 

zo de ene dag dienen om een dorpje mee te bouwen en 

de volgende dag zijn het groenten in de soep die bereid 

wordt in het poppenhuis. 

Het is belangrijk dat het jonge kind tijdens het spelen 

de indrukken die hij op doet in de buitenwereld, kan 

verwerken. De belangrijkste instrumenten hiervoor 

zijn nabootsing en fantasie. Door de nabootsing heeft 

het kind leren staan, lopen en spreken. Ook in de rest 

van zijn ontwikkeling gebruikt hij de nabootsing als 

instrument bij uitstek om zich zaken eigen te maken. 

De leerkrachten proberen dan ook steeds een bewuste 

voorbeeldwaardige houding te hebben ten opzichte van 

de klasgroep. Naast de nabootsing is ook de fantasie een 

zeer belangrijke eigenschap van het kleine kind. Kinde-

ren leren aan de hand van hun rijke fantasie omgaan met 

gevoelens, met regels en sociale geplogenheden, leren 

zich inleven en uitleven en voeden zichzelf met beelden 

uit de sprookjes, liedjes en versjes.

In de speelklassen komen de kinderen dus binnen in een 

wereld die vol is van ontmoetingen. Ontmoetingen met 

andere kinderen, met de juf of meester, met spelend han-

delen, met muziek en zang, met taal en spel, met creëren 

en eigen maken, met expressie en ontvangen. 

 

Wij staan er op om als school er voor te zorgen dat al 

deze ontmoetingen waarachtig, mooi en liefdevol zijn, 

zodat in deze omgeving het kind kan ontwikkelen van 

peuter tot schoolrijpe kleuter.

Vrij spel, fantasie en nabootsing

Kleuters willen bewegen, 

spelen, de wereld om 

zich heen in vrijheid ont-

dekken. Minstens even 

belangrijk echter, is hun 

behoefte aan ritme en 

herhaling. Daarom heeft 

elke dag, elke week en elk 

jaar zijn eigen duidelijk 

herkenbaar ritme.

 

Een schooldag begint 

om twintig voor negen. 

Mama of papa brengen 

hun spruit tot bij de kleu-

terjuf of –meester. Na een 

persoonlijke begroeting 

zoekt het kind een plaatsje 

in de kring, waar straks 

het ochtendritueel zal 

plaatsvinden. Doorheen 

de dag, wisselen zich 

momenten van vrij spel af 

met gezamenlijke activitei-

ten:  tekenen, schilderen, 

handwerkjes, kringspelen, 

brood bakken, soep  

maken, naar verhalen luis-

teren en liedjes zingen. Tij-

dens het vrije spel worden 

de verschillende speel-

hoekjes duchtig verkend: 

de poppenhoek, het keu-

kentje, de timmertafel, de 

leeshoek,…  Op het eerste 

zicht, lijkt de hoeveelheid 

aanwezig speelgoed be-

scheiden. Schijn bedriegt 

echter. Het beschikbare 

speelgoed dat voorhan-

den is – voornamelijk uit 

hout en andere natuurlijk 

stoffen – is veelzijdig 

inzetbaar en stimuleert 

de creativiteit en fantasie 

van de kinderen. Getuigen 

daarvan zijn spannende 

kampconstructies , ge-

weldige bouwwerken met 

houten blokken etc. 

Opdat de kinderen zich 

ook echt “thuis” zouden 

voelen, proberen we in de 

klassen voor een warme 

huiselijke sfeer te zorgen. 

Er komen dan ook veel 

huishoudelijke activiteiten 

aan bod tijdens de week. 

We bakken samen brood 

of maken soep, doen de 

afwas, hebben een huis-

houddag waar we samen 

opruimen en poetsen en 

in de lente wassen we de 

poppenkleren.

We leggen bovendien veel 

nadruk op beweging, in 

de klas en op de speel-

plaats, maar ook tijdens 

de wandelingen die 

onze kleuters tweemaal 

per week ondernemen. 

Onder het toeziend oog 

van juf of meester mogen 

de kinderen zich in een 

aanpalend natuurgebied 

vrij uitleven:  buitenspelen 

met een plus!  Zo wordt 

niet alleen de bewegings-

drang van het kind beant-

woord, maar tegelijk een 

verbondenheid met de 

natuur geschapen. Alles 

wat buiten te vinden is 

wordt spontaan in het spel 

geintegreerd, de kinderen 

krijgen weer voeling met 

de wereld om zich heen en 

met de seizoenen (ritme !).

‘In deze drukke 

maatschappij is de kleu-

terklas van de  

Steinerschool een rustpunt 

voor kindjes én hun  

ouders - het voelt er als 

een aangenaam warme,  

wollen deken om je 

heen. De kleintjes weten 

elke dag waar ze aan toe 

zijn: ritme is zo belangrijk 

(bvb op dinsdag maken we 

soep / op woensdag bak-

ken we brood /...).  

Het werken en spelen met 

natuurlijke materialen 

(wol, bijenwas, hout, 

biologische groenten, 

buitenlucht,...) geeft een 

extra verbinding met de 

aarde. Ook als ouder kan 

je er veel bijleren - als je 

wil kan je de verschillende 

informatieve ouderavon-

den bijwonen. De kleu-

terjuf of kleutermeester 

is zeer betrokken bij het 

welzijn en de ontwikkeling 

van je kind. Samen met jou 

als ouder staan ze rond je 

kind.’

Geborgenheid voor onze allerkleinsten

Een ouder:

Vrijheid,  fantasie en ritme

Speelklassen 
Van ongeveer 3 jaar tot ongeveer 7 jaar
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Ritme en regelmaat
Een peuter en een kleuter vinden het fijn wanneer de wereld voorspel-

baar en vertrouwd is. Daarom zijn ritme en regelmaat zo belangrijk 

voor een jong kind. Het gevoel van veiligheid is een voorwaarde om tot 

ontwikkeling te kunnen komen. Daarom hanteren we op onze school 

een herkenbaar dag-, week- en jaarritme.

‘Ter voorbereiding van het 

palmpasenfeest doen we 

veel met de kinderen zelf. 

We maken een palmpa-

senstok van takken en 

versieren deze dan met 

crêpepapier. Dit is een 

taakje waar de grotere 

kinderen mooi de klei-

nere kinderen bij kunnen 

helpen. Zo ontstaat er 

een gezamenlijk werken 

aan een feest, maar ook 

aan iets heel persoonlijk, 

namelijk het maken van 

een eigen palmpasenstok. 

Verder hebben we uitge-

blazen eieren beschilderd. 

Voor deze ene keer kun-

nen de kinderen met de 

vingers schilderen en al 

snel waren niet alleen de 

eieren beschilderd... Om de 

stok nog mooier te maken 

rijgen we een ketting van 

gedroogd fruit waarvan 

de kinderen dan op Palm-

pasen kunnen snoepen. 

Op een mooie namiddag 

zijn we dan samen naar 

de tuin gegaan met een 

mandje om daar palmtak-

jes te plukken. Deze takjes 

komen boven aan onze 

palmpasenstok. Als laat-

ste maken we de dag voor 

het feest een haantje van 

brooddeeg dat op de top 

van onze palmpasenstok 

komt te zitten. Zo zijn we 

een aantal weken bezig 

ter voorbereiding van een 

feest. De palmpasenstok 

draagt veel symboliek in 

zich, maar deze wordt 

nooit uitgelegd aan de 

kinderen, zij vatten dit 

echter door zich met het 

feest te verbinden en door 

de dingen te doen. Door de 

kinderen zoveel mogelijk 

zelf te laten participeren 

hebben zij op de feestdag 

zelf ook het gevoel dat het 

hùn feest is en doorvoelen 

zij ook de symboliek van 

een seizoensfeest.’

Een kleuterjuf: 

Betrokken ouders
De speelklassen bestaan uit vijf klasjes.  

Er zijn twee peuterklassen voor de jongste kindjes. Deze zogenaamde 

instapklasjes zorgen voor een rustige, beschermde schoolstart voor 

kinderen vanaf drie tot ongeveer vier jaar. Bijzonder is, dat er in de peu-

terklasjes op de vier lange dagen (dus niet op woensdag) na de lunch 

een middagdutje wordt gedaan. Op deze leeftijd is dit voor velen geen 

overbodige luxe.

Daarnaast zijn er drie kleuterklassen, waar kinderen vanaf vier jaar 

terecht kunnen. Onze kleuterklassen zijn leeftijdsgemengde groepen. 

Dit wil zeggen dat er in elke kleuterklas kinderen van vier, vijf en zes jaar 

aanwezig zijn. Zo begint een kind als jongste in de groep en zal het bij 

de oudsten van de klas horen wanneer hij naar de eerste klas gaat. Wij 

geloven dat deze samenstelling van heterogene groepen veel zaken in de 

ontwikkeling van het kind zal bevorderen. De jongere kleuters leren van 

de grote kleuters en de grote kinderen leren zorg te dragen en respect te 

hebben voor jongere kinderen. 

De kinderen blijven in de kleuterklas tot ze school- en leerrijp zijn en dus 

klaar zijn voor de grote stap naar de eerste klas. Doordat eenzelfde  

kleuterjuf of –meester het kind verschillende jaren lang begeleidt,  

ontstaat er een heuse vertrouwensband. De leerkracht volgt met grote 

aandacht de cognitieve, maar ook lichamelijke en emotionele  

ontwikkeling van elke pupil. Wij hechten groot belang aan de keuze van 

het juiste moment om een kind de overgang van de kleuterklas naar de 

lagere school te laten maken. Daarom is het bij ons niet uitzonderlijk dat  

kinderen die in de zomer zes jaar worden nog een jaartje in de kleuter-

klas blijven.

Dit noemen we dan een koningsjaar. Deze kinderen zullen in hun  

koningsjaar ook “koningsactiviteiten” mogen doen zodat ook zij genoeg 

uitdagingen krijgen. Zo is een koningsjaar zeker geen verloren jaar maar 

een jaar waar een aantal zaken nog kunnen doorontwikkelen of uitrijpen 

zodat het kind sterk en volledig klaar is om de belangrijke stap naar de 

eerste klas te zetten.

 

Het dagritme bestaat erin dat we de zaken die elke dag 

terug komen (samen eten, opruimen, het kringetje,…) op 

eenzelfde herkenbare manier doen. We gebruiken de-

zelfde handelingen, het komt op hetzelfde moment in de 

dag terug, we gebruiken eenzelfde liedje om de activiteit 

in te luiden,… 

 

Het weekritme toont zich door het weerkeren 

van een bepaalde activiteit op dezelfde dag 

van de week. Ook heeft in de kleuterklassen 

elke dag zijn eigen kleur. Zo weten de kleuters 

dat het bijvoorbeeld op het rode dagje turnen 

is. Liedjes, verhaaltjes e.d. worden steevast een 

hele periode herhaald. Voor volwassenen lijkt 

dit misschien saai, maar kinderen genieten van 

deze voorspelbaarheid. 

Het jaarritme volgt de natuur en de seizoenen. We vol-

gen wat er in de natuur gebeurt; niet enkel door daad-

werkelijk regelmatig met de kinderen buiten te gaan, 

maar ook aan de hand van onze seizoensfeesten. Deze 

feesten worden altijd zo veel mogelijk voorbereid met 

de kinderen zelf, zodat er een ware verbinding met en 

beleving van zo’n seizoensfeest ontstaat.
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Onderbouw 
Lagere school    

Van ongeveer 7 jaar tot ongeveer 12 jaar (1e klas tot 6e klas)

Uitgaande van deze belevingswereld van de kinderen 

verwerven ze zich een heel scala aan basisvaardigheden: 

niet alleen schrijven, lezen en rekenen, maar ook vorm-

tekenen en schilderen, vreemde talen vanaf de eerste 

klas, muziek en handwerken, lichamelijke opvoeding en 

in de toekomst naar verwachting ook weer euritmie, een 

bewegingskunst die het gesproken woord en  verklankte 

muziek door beweging zichtbaar maakt in de ruimte. 

De benadering door de leraar doet een beroep op de 

schoonheidservaring die bij kinderen van deze leeftijd 

sterk aanwezig is. 

Ieder leerjaar zijn eigenheid

In de steinerschool krijgen de kinderen de eerste twee 

uur les in één vak. Zo werkt een klas bijvoorbeeld drie 

weken lang iedere ochtend rond geschiedenis, of taal, 

of rekenen, of aardrijks kunde. Dit periodeonderwijs is 

kenmerkend voor onze aanpak. Het bevordert de verbin-

ding met de leerstof, en maakt het mogelijk dat je met 

de klas helemaal onderduikt in een bepaald thema, niet 

alleen cognitief maar juist ook met wilskracht en gevoel. 

In iedere periode ontstaat een neerslag van de leerstof, 

meestal in een periodeschrift dat bewaard blijft als leer-

boek. Nadien mag de leerstof eerst rusten, bezinken en 

rijpen. Later wordt er weer op teruggekomen voor oefe-

ning of uitbreiding. 

Na het periodeonderwijs volgen de vakken die wekelijks 

oefening nodig hebben: creatief en cognitief, ambach-

telijk en bewegend. De kinderen krijgen vanaf de eerste 

klas zowel Frans als Engels. De eerste drie leerjaren spre-

kend, zingend, spelend en tekenend, en vanaf de vierde 

klas ook schrijvend. In de hoogste drie leerjaren maken 

de kinderen kennis met de grammatica en leren ze een-

voudige teksten lezen. Tijdens oefenuren wordt eveneens 

gewerkt aan de automatisering van taal, rekenen, spelling 

en lezen. De vakken muziek, handwerk,  turnen, schilde-

ren, vormtekenen en boetseren zijn een vast onderdeel 

van het leerplan. Klas 4 en 5 hebben elk een half jaar een 

wekelijks zwemuur. De vakken ICT, tuinbouw en hout 

staan op het rooster van klas 5 en 6.In het overzicht van 

leergebieden, periodes en vakuren is de spreiding van de 

vakken per klas af te lezen. Deze opbouw van het lesroos-

ter waarborgt een ritmische dag- en weekindeling, doet 

recht aan de aard van de vakken en draagt bij aan een 

vitale en uitdagende leeromgeving.  

Leren met het hoofd, 
hart en handen

Een ouder:
‘... kinderen helpen de 

vonk te vinden in ‘waar 

ga ik naar toe als mens’, 

en zo de wilskracht te 

blijven voeden om dat 

eigen pad met vallen 

en opstaan te kunnen 

uitproberen op een heel 

gedragen manier, ge-

steund en omringd door 

volwassenen ...’

Als een rode draad doorheen iedere klas loopt de vertelstof: sprookjes, fabels, legenden, 

mythologieën en sagen. Het zijn verhalen uit de geschiedenis van mens en mensheid 

die aansluiten bij de ontwikkeling die de kinderen zelf doormaken. In de meeste school-

jaren wordt één van de verhalen als toneelstuk voor de ouders opgevoerd. 

 6
De godenwereld wijkt stil-

aan en in de 6de klas ont-

moeten de kinderen nog 

de Romeinse heldensagen 

om tenslotte uit te komen 

bij de Romeinse en Mid-

deleeuwse geschiedenis.  

Daaraan vooraf ging in de 

vierde klas de geschiede-

nis van de eigen woon-

plaats en regio, en in de 

vijfde klas de geschiedenis 

van het oude India, Perzië, 

Egypte en Griekenland. 

Zo veelzijdig wordt het 

gevoelsleven van kinderen 

door rijke cultuurbeelden 

gevoed. 

1 + 2
In de eerste klas staan de 

sprookjes centraal, in klas 

twee de fabels en heiligen-

legenden.  

3 

In de derde klas vertelt de 

leerkracht uit het  oude 

testament over de geschie-

denis van het volk Israël en 

hun god Jahweh.

4 + 5
In de vierde klas volgen de 

Noorse mythen en hel-

denverhalen terwijl in klas 

vijf de Griekse mythologie 

spreekt over mensen en 

halfgoden, over de strijd 

om Troje en de Odyssee.  
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   Klassikaal  
en  
gedifferentieerd
Kinderen stellen individuele ontwikkelingsvragen en 

hebben elkaar als klasgroep ook nodig om mens te wor-

den. Deze twee noden – die wel eens onder spanning 

staan - krijgen beide ruimte in de manier van lesgeven.  

Aan de instructietafel is gelegenheid voor een verlengde 

instructie voor één of meer kinderen, of voor een her-

haalde uitleg, of voor extra uitdaging als het werk al 

gekend wordt. Werken met de instructietafel is een ma-

nier om tot maatwerk te komen, tot differentiatie,  terwijl 

de overige kinderen zelfstandig werken.  Daarnaast leren 

kinderen elkaar te helpen, en tot waardering en respect 

te komen voor de onderlinge verschillen en vermogens. 

Daarvoor dienen de klassikale processen onder leiding 

van hun leraar.  In de lagere school is het de liefdevolle 

autoriteit van de leraar die tegemoet komt aan de be-

hoefte van de kinderen aan veiligheid en respect: niet 

autoritair, wel navolgenswaardig. 

Ontwikkelingen volgen  
en eindtermen

De ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden wordt nauwlettend 

gevolgd door de observaties van de 

leraren die in de klas lesgeven en 

door die van de zorgcoördinator 

en de pedagogisch schoolleider die 

ook regelmatig in de klassen komen. 

Meer vakspecifiek is er ook de af-

name van gestandaardiseerde toet-

sen voor rekenen, lezen en spelling. 

Naast de cognitieve ontwikkeling 

worden ook de sociale en persoon-

lijkheidsontwikkeling gevolgd. De 

totale ontwikkeling komt aan bod 

tijdens de klassenraad die samen 

met de lesgevende leraren, de zorg-

coördinator, de pedagogisch school-

leider en het CLB-anker gehouden 

wordt. Zodoende weet de leraar of 

en in welke mate verhoogde zorg of 

uitbreiding van zorg moet worden 

aangeboden. Het leerlingvolgsy-

steem bevat een veelzijdige verza-

meling van observaties die helpen 

de leeromgeving voor elk individueel 

kind zo goed als mogelijk  te voor-

zien van passende handreikingen en 

uitdagingen. Jaarlijks wordt de ont-

wikkeling van de kinderen met hun 

ouders besproken aan de hand van 

de bevindingen uit de klassenraad 

en de toetsresultaten. 

De lagere school werkt volgens het 

specifiek voor het steineronderwijs 

ontwikkelde leerplan aan eigen 

eindtermen per vak.  Deze zijn goed-

gekeurd door de Vlaamse Overheid. 

Leerlingen die aan het einde van de 

6e klas in voldoende mate aan deze 

eindtermen voldoen, ontvangen het 

getuigschrift basisschool.  De kinde-

ren krijgen aan het einde van alle an-

dere leerjaren ook een getuigschrift 

waarin de ontwikkeling die het kind 

dat jaar heeft doorgemaakt, wordt 

beschreven. Het kind zelf krijgt een 

spreuk of gedicht met daarin een 

streefbeeld voor het komende jaar.

Een ouder:  
‘... en eigenlijk, dat is het 

voor mij, dat volwassenen 

hier rond kinderen staan, 

die niet aan kinderen op-

leggen: zo moet je worden, 

maar wel kijken, wat heeft 

die nodig en hoe kunnen 

we die hierbij helpen om te 

worden wie je bent...’

Een leerling:  
‘In de Zonnewijzer voel ik 

me vrij. Niet alles wordt 

in één keer in je hoofd 

gepropt. Wij hebben geen 

volledige dag taal of re-

kenen, alleen ’s ochtends 

krijgen we deze vakken. 

We leren stap voor stap. 

We gaan vaak naar buiten 

om onze benen te strek-

ken, zodat we niet de 

ganse dag in de klas hoe-

ven te zitten. Soms spelen 

en leren we bij mooi weer 

gewoon buiten, we spelen 

dan bijvoorbeeld Franse 

spelletjes. Vormtekenen, 

schilderen, knutselen en 

boetseren zijn mijn lieve-

lingsvakken…  maar hand-

werk en muziek zijn ook 

leuk. We gaan zwemmen 

in de vierde en vijfde klas.  

Ieder jaar spelen we een 

toneelstuk dat gaat over 

een verhaal waarmee we 

in de klas bezig zijn. Ieder 

kind krijgt een rol en mag 

die op zijn eigen manier 

invullen. Ik zou echt niet 

willen ruilen met een 

andere school!’
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Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6

Lichamelijke Opvoeding
Beweging 3u 3u 2u 2u 2u 2u

Muzische vorming

Tekenen, schilderen, muziek 4u

geïntegreerd

4u

geïntegreerd

4u

geïntegreerd

4u

geïntegreerd

1u

1u (muz)

1u

1u (muz)

Taal periode

Nederlands

Frans

Engels

14 weken

-

2u

1u

12 weken

-

2u

1u

13 weken

1u

2u

1u

12 weken

1u

2u

1u

10 weken

1u

2u

1u

9 weken

1u

2u

1u

Wiskunde periode

Wiskunde vakles

16 weken

-

18 weken

-

14 weken

1u

12 weken

2u

12 weken

2u

12 weken

2u 

Oefenuur algemeen 2u 2u 1u - - -

Wereldoriëntatie

Periode heemkunde

Mens- en dierkunde

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Plantkunde

Gesteenten

Fysica

6 weken 6 weken 9 weken 6 weken

6 weken

6 weken

4 weken

4 weken

6 weken

3 weken

3 weken

3 weken

Techniek en tuin

Handwerken

Houtbewerken

Tuinbouw 

2u 2u 2u 2u 2u

1u

1u

2u

1 u

1 u

Cultuurbeschouwing 2u 2u 2u 2u 2u 2u

Aantal weken totaal
36 weken

12 uur/week

36 weken

12 uur/week

36 weken

12 uur/week

36 weken

12 uur/week

36 weken

12 uur/week

36 weken

12 uur/week

Aantal vaklessen totaal
16 uur 16 uur 16 uur 16 uur 16 uur 16 uur

TOTAAL PER WEEK 28 lestijden 28 lestijden 28 lestijden 28 lestijden 28 lestijden 28 lestijden

Lessentabel

Onderbouw

LEErgEbIEDEN, pErIODES EN VakurEN

En dan komt de eerste dag van de grote school. Een 

kleuterleraar brengt de kinderen naar de nieuwe juf of 

meester. In de grote zaal van de school zitten de andere 

leerlingen, leraren en ouders op hen te wachten. Elk kind 

wordt voorgesteld. Leerlingen van de twaalfde klas staan 

op het podium klaar om hen persoonlijk met een roos te 

ontvangen. Een lied en een verhaal heten hen welkom. 

Geen eersteklasser die zich dan nog kleuter voelt. Tijdens 

de eerste klas nemen de kinderen aanvankelijk nog veel 

kwaliteiten uit de kleutertijd mee. De opbouw van de 

gewoontevorming  speelt zich nog voor een belangrijk 

deel via de nabootsing door de kinderen af, die tot in de 

tweede, derde klas nog actief is. Het is van groot belang 

dat het grote thema - de wereld is goed - als grondtoon 

aanwezig blijft terwijl nu het nieuwe thema - de wereld is 

mooi - door alle vakken en verhalen tot verschijning komt 

en oproept tot respect voor het schone, totdat later op de 

middelbare school zich nog een derde thema aandient - 

de wereld is waar. Alle tot dan toe verzamelde kennis en 

vaardigheden worden daar opnieuw belicht en door de 

vorming van het zelfstandige, creatieve oordeel als waar-

heid erkend.

Het is de verdienste van Rudolf Steiner dat de drie oer-

principes goedheid, schoonheid en waarheid in verbin-

ding gebracht zijn met de eerste drie leeftijdsfasen van 

de mens, waardoor deze drieledigheid een leven lang 

mee kan. De kinderen staan hiermee aan het begin van 

een hele weg die ze samen met de leraar zullen afleggen. 

In de steinerschool begeleidt de juf of meester verschil-

lende jaren na elkaar dezelfde groep kinderen van de ene 

klas naar de andere, zolang dit goed is voor de klas en 

voor de leraar. Door die langdurige relatie leert de leraar 

het kind goed kennen. 

Samen op weg

In onderstaand overzicht zijn zowel het aantal perioden per vak als de vakuren die wekelijks aan bod komen opgenomen.  

ICT wordt inde hoogste klassen in diverse vakken geïntegreerd.

Een ouder: 
‘Als je als ouder de school 

binnenkomt krijg je dat 

gevoel van: hier had ik 

vroeger wel naar school 

willen gaan!

Een school als deze is zo 

waardevol voor kinderen 

én ouders.

Ze vraagt een engagement 

van de ouders maar wat je 

er via de kinderen van  

terugkrijgt is een  

verrijking.’
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De zorgbrede werking houdt in de gehele basisschool altijd rekening met de behoefte 

van het kind. Deze wordt besproken tijdens de klassenraad in het eerste trimester. Het 

ant woord op de leer- en ontwikkelingsbehoefte van het kind wordt bepaald door wat 

de mogelijkheden zijn binnen de totale constellatie: wat kan deze leraar voor dit kind 

betekenen binnen het geheel van precies die klas en thuissituatie waarbinnen het kind 

zich geplaatst weet? De klasleraar en het zorgteam formuleren voor leerlingen die in 

aanmerking komen voor verhoogde zorg of uitbreiding van zorg de best passende 

werkwijze. Afhankelijk van de zorgvraag worden de ouders geïnformeerd of geraad-

pleegd. Deze leerlingen worden halverwege het schooljaar nog eens besproken in een 

speciaal daarvoor ingerichte klassenraad. Het zorgbeleid steunt op het volgende zorg-

continuüm.

Interesse?
Ons secretariaat of onthaal bezorgt je met plezier  

gedetailleerdere informatie over onze school. Je bent 

ook hartelijk uitgenodigd op onze halfjaarlijkse infor-

matieavonden tijdens dewelke onze leerkrachten het 

steineronderwijs toelichten. Uiteraard is er aansluitend 

de mogelijkheid om al je vragen te stellen. 

De concrete inschrijvingsprocedure, inschrijvingsperio-

des en data van de informatieavonden zijn te vinden op  

www.steinerschoolleuven.be.

[t]  016 20 29 54 

[e] onthaal@steinerschoolleuven.be

www.steinerschoolleuven.be

De leraren van de speelklassen en de lagere school vormen samen het team van de 

basisschool. Sinds 2010 werken deze leraren met een meerjarenplan voor kwaliteitsvol 

onderwijs. In de jaren 2010-2013 lag het accent op differentiatie, handelingsgericht wer-

ken, invoering van een toetskalender en de implementatie van nieuw zorgbeleid.  

Inmiddels is voor het volgende meerjarenplan in samenspraak met alle personeelsle-

den, ouders en bestuurders een missie voor de nabije toekomst geformuleerd.

Cyclische 
kwaliteitszorg

MISSIE  
2013-2017

Wij werken als praktijkgemeenschap 

aan doorgaande visieontwikkeling en 

professionalisering

in dialoog met alle belanghebbenden 

voor kwaliteitsvol onderwijs 

waar een kind zijn/haar talenten 

vrij kan ontdekken en ontplooien 

voor de wereld van morgen.

Niveaus van zorg

Speelklassen  
en onderbouw

Een leraar  
lagere school:
‘... Je bent de  

pedagoog die de 

ontwikkeling van 

het kind begeleidt. 

Je bent tegelijk ook 

een autoriteit: de 

volwassen persoon 

naar wie het kind 

zich al lerend ten 

volle richt. Dat 

langdurig samenzijn 

betekent dat de klas 

uitgroeit tot een 

hechte  

gemeenschap waar 

men elkaar helpt, 

naar elkaar luistert, 

samenwerkt en met 

conflicten leert  

omgaan...’

zorgvisie

zo
rg

vi
si

e zorgvisie

Goede preventieve basiszorg voor alle leerlingen 

- niveau leraren -

Verhoogde zorg voor de leerlingen die extra  

begeleiding nodig hebben (MDO)

- niveau zorgteam -

Uitbreiding van zorg

- niveau CLB -

Overstap naar  

een school  

op maat 

FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3
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Privaatweg 7 - 3018 Wijgmaal - www.steinerschoolleuven.be
Tot binnenkort !


