De Zonnewijzer

Welkom

in de steinerschool te Leuven

• 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
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De Zonnewijzer

Wat maakt het steineronderwijs zo anders?
Traditionele, “gewone” scholen focussen zich hoofdzake-

arbeid en euritmie (bewegingskunst). Deze stimuleren

Het leerplan en de

lijk op cognitieve vaardigheden, op het bijbrengen van

de creativiteit en bevorderen tegelijk een brede en even-

leerstof weerspiegelen

kennis. Onze ambities reiken verder! Ons doel is dat elk

wichtige persoonlijkheidsontwikkeling.

de ontwikkelingsfasen

kind zich kan ontwikkelen tot een vrij, zelfstandig en ver-

Volgens Rudolf Steiner ontwikkelt zich de mens licha-

antwoordelijk mens. Concreet vertaalt zich dit in onderwijs

melijk, psychisch en geestelijk doorheen levensfasen die

voor handen, hart én hoofd. We streven naar een even-

in ritmische cycli van ongeveer 7 jaar verlopen. Volgens

wicht tussenhandvaardigheids-, kunst- en denkvakken.

Rudolf Steiner ontwikkelt zich de mens lichamelijk,

Meer concreet: op een steinerschool leren kinderen

psychisch en geestelijk doorheen levensfasen die in

van het kind en laten
het denken, gevoel en
wil tot een harmonisch
geheel samengroeien.
In de kleuterschool, de

rekenen en schrijven, leren ze omgaan met de compu-

ritmische cycli van ongeveer 7 jaar verlopen. Bij het kind

ter, krijgen ze les in vreemde talen, in aardrijkskunde en

onderscheiden we drie grote ontwikkelingsfasen: Kleu-

lagere en de middelba-

geschiedenis. Ze krijgen vakken als wiskunde, chemie en

tertijd, Onder- en middenbouw en Bovenbouw. Elke fase

re school ontmoet de

biologie. Hiermee leggen ze de basis voor hun toegang

veronderstelt een andere aanpak en deze visie weerspie-

leraar de kinderen in

tot hoger onderwijs en beroepsvoorbereiding. Daarnaast

gelt zich in de onderverdeling van onze school.

hun leeftijdsgebonden

wordt een waaier van kunstzinnige en ambachtelijke
vakken aangeboden: schilderen, muziek, toneel, handen-

eigenheid.

Kleuterschool
Speelklassen - Vanaf ongeveer

de zonnewijzer: een steinerschool

3 jaar tot ongeveer 7 jaar

Lagere school
Onderbouw - Van ongeveer 7 jaar tot
ongeveer 12 jaar (1° klas tot 6° klas)

Het onderwijs dat in onze school gegeven

Het steineronderwijs in Vlaanderen telt mo-

Bovendien bieden wij een voor- en naschoolse

wordt, van kleuterklas tot middelbare school,

menteel 19 basisscholen en 5 middelbare (ASO)

kinderopvang evenals een eigentijdse zorg-

is gebaseerd op de ideeen van Rudolf Stei-

scholen (Brugge, Gent, Berchem, Leuven en

omkadering.

ner (1861-1925). In 1919 stichtte de Oostenrijkse

Lier). In Antwerpen is er een school voor lager

wetenschapper, filosoof en pedagoog Steiner

en middelbaar buitengewoon ondewijs. In Lier

Alle Steinerscholen zijn erkend en gesubsi-

tot ongeveer 14 jaar (7° klas tot 8° klas)

een fabrieksschool voor arbeiderskinderen te

kan je terecht voor beroepssecundair onderwijs

diëerd door de overheid en hebben een

Bovenbouw - Van ongeveer 14 jaar tot

Stuttgart. Wat als een experiment begon, mag

(studierichting Duurzaam Wonen).

eigen erkend leerplan met eigen eindtermen

ongeveer 18 jaar (9° klas tot 12° klas)

zich nu bijna honderd jaar later een echte

Middenbouw - Van ongeveer 12 jaar

en ontwikkelingsdoelen. Wie op onze school

wereldbeweging noemen: verdeeld over 60

Op dit moment volgen een vierhondertal kinde-

afstudeert, ontvangt een gehomologeerd

landen worden aan ruim duizend scholen kin-

ren en jongeren kleuter-, lager- en middelbaar

ASO-diploma en kan alle richtingen uit. Incluis

deren en jongeren volgens de antroposofische

onderwijs aan onze school De Zonnewijzer.

hogeschool en universiteit.

inzichten van Steiner onderwezen.

Middelbare school

De leerkracht als beeldhouwer
In het steineronderwijs
wordt hard geleerd en gewerkt. Tegelijk is de school
een plek waar kinderen en
jonge mensen de kans krijgen hun persoonlijkheid
voluit te ontplooien.
Onze leerkrachten
beschouwen elk kind als
een denkende, voelende
en willende mens-inwording. Elk kind is geboren met eigen talenten,
eigen mogelijkheden. Wij
zien opvoeden als het
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vrijmaken van deze mogelijkheden, als het begeleiden van de jongere in zijn
ontplooiingsproces. Wanneer je het zo bekijkt, is
opvoeden zoals beeldhouwersarbeid: het vrij maken
van het beeld dat reeds in
de steen verborgen ligt.
De leraar brengt vorm,
diepte en nuancering
aan in de gevoelswereld,
maakt wilskracht en
moed wakker om gestalte
te geven aan voornemens

en idealen, en stimuleert
ordening, helderheid en
beweging in het denken.
Het is ons doel dat elke
jongere onze school verlaat met niet enkel een
solide kennispakket, maar
evenzeer als een vrij, zelfbewust individu dat
goed op weg is om te worden wie het in wezen is.
Een leraar of lerares kan
dit enkel realiseren wanneer de begeleiding van
de leerling voldoende lang

is. Vandaar dat de leerkrachten in onze school
meeschuiven met de
leerlingen van de ene naar
de andere klas, zolang
dit goed is voor de klas
en de leraar. Door die
langdurige relatie leert
de leerkracht de kinderen zeer goed kennen.
Er is aandacht voor een
geleidelijke overgang van
de lagere school naar de
middelbare school. Zo
worden de leerlingen in

de middenbouw begeleid
door een vaste klasleerkracht die zo veel mogelijk
verschillende vakken zelf
geeft, naar gelang zijn of
haar specialisatie. In de
tweede en derde graad
krijgen de leerlingen nog
meer verschillende vakleerkrachten. De rol van de
klasleerkracht evolueert in
de bovenbouw naar een
meer ondersteunende en
begeleidende functie, die
niet vakgebonden is.
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Een schoolgemeenschap, gedragen door ouders

Groene, architecturale parel
een inspirerende omgeving

De Zonnewijzer startte in 1982 met

schap vormt. Door de gebouwen aan

één kleuterklasje en één eerste klas,

de rand van het terrein aan te leggen

destijds nog gehuisvest binnen de

bleef de open ruimte rond de oude

Leuvense ring. Eind 2000 kon de

dreven behouden. De speelklassen

school een deel van de terreinen van

werden opgevat als een snoer van

de Remy-fabriek te Wijgmaal aanko-

herkenbare huisjes met ronde omhul-

pen. Reeds aanwezig op dit terrein,

lende vormen. Een zacht gewelfd

was de schitterende “Foyer Remy”;

grasdak ligt als een deken op een rij.

een mysterieus aandoend, Belgisch-

Het bosatelier waar de bovenbouw-

modernistisch gebouw ontworpen

leerlingen steenkappen en kopersla-

door architect Jean de Ligne (1880-

gen volgen ligt aan dezelfde kant van

1985). Een symmetrisch bouwwerk

de gerenoveerde tuinmuur.

met een zeer strakke lijnvoering,

De nieuwe klassenvleugel buigt zich

opgetrokken uit heel verzorgd

om de landschappelijk waardevolle

Een kleutermama: “Ik

baksteenmetselwerk. Het bekoort

esdoorngroep. In het torenvolume

geniet echt van het deel

door de soberheid van de gebruikte

komen plastische kunsten en muziek

uit maken van deze

middelen, door de krachtige en

aan bod.

schoolgemeenschap!

gebouw, de verbouwingen van de oude fabriek stonden
erg in de schijnwerpers in de tijd dat we zelf nog naar
school gingen. We waren even buren, letterlijk en
figuurlijk. De oude vestiging van de Zonnewijzer lag
vlak naast onze toenmalige school, in het centrum van

gebeuren een warme, mooie en gezellige bedoening te

de school. Vooraleerst word je als ouder uitgenodigd

maken. Ten gunste van onze kinderen.

kennis te maken met de pedagogische achtergronden

Wij vatten onze school trouwens niet enkel als een school

en motieven van de school. We vinden het belangrijk dat

voor de kinderen op, maar tevens als een ontmoetingsplaats

de ouders zich verdiepen in het door ons gehanteerde

voor de ouders. Door de gezamenlijke inzet voor eenzelfde

mensbeeld en de weerslag dat dit heeft op onze aanpak.

doel ontstaat een hechte sociale gemeenschap. Ouderlijk

Dit kan op ouderavonden en voordrachten, maar kan

engagement en initiatief wordt bij ons toegejuicht!

eveneens aan de hand van boeken en publicaties. Uiteraard beslis je als ouder zelf in welke mate je dit doet.
Daarnaast vraagt onze school ook om praktische inzet.

in- en uitspringende vlakken, door

Hoewel weg van de stadsdrukte, is

uitkiezen en maken

het gevoelige spel van verhouding en

de Zonnewijzer toch zeer goed be-

van de klasgeschenken,

niet in het minst door zijn inplanting.

reikbaar. Gelegen tussen het station

paaseitjes verven, ge-

en de kerk van Wijgmaal, kan je de

zamenlijk kerstkransen

Het ontwerp van de huidige school

school letterlijk van vier kanten per

maken voor de geschen-

(gerealiseerd door de architecten

fiets, bus, trein of auto bereiken.

kenbeurs, naaien bij de

Ludo Bekker, Damien Carnoy en

Het volledige terrein en gebouw is

seizoenstafelgroep, de

Pierre Deru) integreerde de Foyer

overigens toegankelijk voor rolstoel-

handen uit de mouwen

Remy en weerspiegelt de pedagogie

gebruikers.

steken bij een werkdag

en de beelden die de schoolgemeen-

pen? Ieder draagt zijn steentje bij om van het school-

het begin van een persoonlijk engagement als ouder van

De steinerschool is een participatieve school, hetgeen
wil zeggen dat ouders ook deelnemen op bestuurlijk vlak.
In de lagere school is er een schoolraad en in de mid-

Elke ouder vindt wel een manier om af en toe zijn talen-

delbare school is er een raad van bestuur samengesteld

ten ten dienste van de school te stellen. Hulp bij werkda-

uit ouders, medewerkers en derden. De school heeft de

gen? Deelnemen aan de poetsbeurten? Mee-organiseren

inbreng van ouders als partners in de opvoeding nodig

van feesten? Iets lekkers bakken voor een ouderavond?

om de impact van het schoolbeleid op waarde te kunnen

Klas-ouder worden? Deelnemen aan de handwerksgroe-

schatten voor een toekomst die we nog niet kennen.

De Sint helpen bij het

strenge ritmering van de gevels met

Een ouder: “We kennen de school al een tijdje. Eerst als

De inschrijving van je kind in De Zonnewijzer is tegelijk

op de kleuterspeelplaats… Dit alles zorgde

Leuven. Als kind keken we toen al nieuwsgierig naar de

ervoor dat wij in geen

schoolpoort van de Zonnewijzer, die veel krulliger was

tijd goed geïntegreerd

dan de onze en al bij al veel aanlokkelijker. Er was/is iets

waren bij de oudergroep

met de uitstraling van de Zonnewijzer die al vroeg een

en ons er echt thuis voe-

Een steinerschool wordt

brengt het kwalitatief

ciële bijdragen van ouders

scheppen wij nieuwe

indruk op ons heeft gemaakt. Een bevriende architecte

len. Ik had niet verwacht

gesubsidieerd vanuit de

invullen van de steiner-

en allerlei acties waarbij

mogelijkheden voor toe-

zei onlangs: “you are the place where you are.” Telkens

dat mij dit zoveel plezier

Vlaamse Overheid, die een

pedagogie allerhande

systemen van onderlinge

komstige ouders en hun

als we de dreef naar de Zonnewijzer binnenwandelen,

zou bezorgen. Te weten

groot deel van de lonen en

verdere kosten (materiaal,

solidariteit worden geor-

kinderen.

het erf van de speelklassen betreden, voelen we ons

dat ik door mijn vrijwil-

werkingsmiddelen voor

gespecialiseerd personeel,

ganiseerd om een open,

daar geborgen. De plek is bijzonder, dat voel je gewoon.

lige inzet bijdraag tot

haar rekening neemt. In

het feit dat er voor oa de

onafhankelijke schoolkeu-

datgene wat ouders bijdra-

Onze kinderen voelen het ook. Ze voelen zich er goed.

Laat duidelijk zijn dat

een warme en geborgen

tegenstelling tot andere

kunstzinnige en ambach-

ze mogelijk te maken (bvb.

gen aan de oudervereni-

“We are the place where we are” is wellicht ook van toe-

schoolomgeving voor

scholen wordt onze school

telijke vakken met kleine

de jaarlijkse geschenken-

ging altijd een vrije schen-

passing op ons lichaam. Dat dit een pedagogisch princi-

mijn en andere kinderen,

echter materieel noch

groepen gewerkt wordt,

markt). Zo kunnen wij op

king is en dat deze geens-

pe zou kunnen zijn, hadden we niet kunnen vermoeden.

maakt me blij. Boven-

financieel ondersteund

etc.) met zich mee.

dit moment gebruik ma-

zins de inschrijving en de

De kinderen leren op jonge leeftijd nog meer vanuit hun

dien heb ik sindsdien al

door het stadsbestuur,

ken en genieten van wat

loopbaan van de kinderen

lichaam, wist meester Dries ons te vertellen. Interessant!

een hoop bijgeleerd, wie

de provincie of een reli-

van de Oudervereniging

anderen voor ons hebben

op school beïnvloedt.

We ontdekken als ouders mee en genieten ervan!”

had dat gedacht?”

gieuze orde. Daarnaast

ondersteund door finan-

gerealiseerd. Tegelijkertijd
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Wij worden via de vzw

5

De Zonnewijzer

Afgestudeerd

Hoe worden
de leerlingen
geëvalueerd?

EN NU

vorm van hoger en universitair onderwijs. Ervaring
leert ons dat na het steineronderwijs de meest uit-

plaats door de leerkrachten. Onze klassenraden

eenlopende biografische keuzes in de vervolgstudies

vormen de basis van de pedagogie en zijn het

gemaakt worden. We kunnen spreken van een enor-

uitgangspunt voor de geschreven evaluaties en

Ons secretariaat of onthaal

De concrete inschrijvingsprocedure, inschrijvings-

getuigschriften van elke leerling. Dit is een mo-

bezorgt je met plezier ge-

periodes en data van de informatieavonden zijn te

mentopname van de leerling: hoe denkt, voelt

detailleerdere informatie

vinden op www.steinerschoolleuven.be.

en handelt hij of zij op dit moment? Dit geeft een

over onze school. Je bent

Voor sterk wiskundige richtingen (zoals ingenieurs-

vollediger beeld van hoe een kind of jongere zich

ook hartelijk uitgenodigd op

Steinerschool Leuven - De Zonnewijzer

studies) moet men zich wel extra voorbereiden, maar

ontwikkelt dan het pure quoteren van prestaties.

onze halfjaarlijkse informa-

Privaatweg 7 - 3018 Wijgmaal -

ook dit is persoonsgebonden.

tieavonden tijdens dewelke

www.steinerschoolleuven.be

Uit recente studie analyse blijkt dat na het steiner-

onze leerkrachten het steineronderwijs toelichten.

Basisschool: [t] 016 20 29 54

Tijdens het tweede semester vinden individuele

Uiteraard is er aansluitend

[e] onthaal@steinerschoolleuven.be

oudergesprekken plaats. Op het einde van elk

de mogelijkheid om al je

Middelbare school: [t] 016 22 65 78

schooljaar tenslotte, krijgt elk lagere schoolkind

vragen te stellen.

[e] middelbaar@steinerschoolleuven.be

me gediversifieerde uitstroom. Velen hebben probleemloos hogere studies (ook universitaire) gevolgd.

onderwijs het behalen van diploma’s het meest
voorkomen in volgende studiegebied (in willekeurige volgorde): Politieke en sociale wetenschappen,
Rechten, Criminologie, Architectuur, Audiovisuele

een uitgebreid getuigschrift waarin zijn of haar

en beeldende kunsten, Gezondheidszorg en

lesvorderingen en ontwikkeling beschreven wordt.

Geneeskunde, Economie en Handelswetenschappen,

Hierin staan geen cijfers of quoteringen. Wel wordt

Industriële, technologische en toegepaste weten-

beschreven hoe het kind de vooropgestelde doe-

schappen, Exacte wetenschappen, Muziek- en

len van het betreffende schooljaar zich heeft eigen

podiumkunsten, Onderwijs, Sociaal-agogisch,

gemaakt en hoe het zich persoonlijk ontwikkeld

Psychologie, Pedagogie, Taal- & letterkunde,

heeft. Op het einde van de zesde klas wordt dan –
naast het getuigschrift – ook het attest van het
basisonderwijs uitgereikt.

Geraak ik er vlot?
Geen probleem: vanuit alle richtingen

route en abonnementskosten

Evaluatie middelbare school

kan de school vlot bereikt worden.

berekenen:

Op de middelbare school krijgt de leerling een rap-

Het schoolterrein is toegankelijk via

http://buzzynet.be/naarschool/Op19sf.

port. Elke leerling wordt drie maal per jaar tussen-

het plein voor het station, via het

De fietsers onder ons kunnen gebruik

tijds beoordeeld. Deze beoordeling per vak gebeurt

kerkplein, via de Watermolenstraat en

maken van het bewegwijzerde fiets-

enerzijds met een quotering (in de vorm van letters)

via de Acht-mei-straat.

pad vanuit Leuven naar Wijgmaal.
Uiteraard zijn we ook goed bereik-

en anderzijds met een tekstuele beoordeling. Deze

Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Godsdienst,
Moraal en Wijsbegeerte.

Is de Steinerschool een
?
wereldvreemde school
Er wordt wel eens beweerd dat de leerlingen in
een steinerschool een wereldvreemde opvoeding

Het ASO-diploma geeft de leerlingen toegang tot elke

Op geregelde tijdstippen vinden er evaluaties

Evaluatie lagere school

keuze
van een
oud-leerling

krijgen. Wie de kans grijpt om eens te praten met
“Zoals wel vaker gezegd
biedt de steinerschool een
waaier aan mogelijkheden. Dit klinkt misschien
cliché maar dit betekent
ook echt dat haar leerlingen de kans krijgen na het
middelbaar eender welke
richting uit te gaan. Na
de 12e klas verkozen sommige klasgenoten om te
gaan werken, anderen om
verder te gaan studeren of
te gaan reizen.
Ik heb gekozen voor de
richting handelswetenschappen aan de HUB en
heb nog geen moment
spijt gehad van mijn keuze. De steinerschool heeft
me een goede wiskundige
basis gegeven, maar nog
veel belangrijker zijn
het inzicht en de sociale
vaardigheden die ik nu
bezit. Dit zijn eigenschappen die ik de rest van mijn
leven nog goed zal kunnen
gebruiken.”

En kinderen die buitengewone
zorgen nodig hebben?

een oud-leerling of een leerling van de twaalfde
klas zal zien dat deze jonge volwassenen met twee
benen in het leven staan en echte wereldburgers
geworden zijn. Evenzeer als andere leeftijdsgenoten nemen zij actief deel aan het sociale leven en
zullen, ieder naar eigen inzicht en overtuiging, hun
verantwoordelijkheden opnemen. Het is wel zo
dat de steinerpedagogie het accent legt op het
leren vertrouwen in en ontwikkelen van eigen
mogelijkheden. Jonge mannen en vrouwen verlaten onze school dan ook niet zelden als kritisch
denkende, geëngageerde adolescenten met een
gezond zelfvertrouwen. Op deze manier kunnen,
vaak met veel moeite en doorzettingsvermogen,
positieve veranderingen in de samenleving gerealiseerd worden.

Een levensbeschouwelijke
school?
Godsdienstonderwijs op zich komt in het leerplan
van De Zonnewijzer niet voor en wij nemen kinde-

Ook deze kinderen kunnen in het steiner-

van type 1, opleidingsvorm 3 (voorberei-

onderwijs terecht, maar niet in Leuven. In

ding op de gewone arbeidsmarkt en op

ren van elke gezindheid op. Toch tracht de school

Antwerpen kan je terecht voor bijzonder

zelfstandig leven in de maatschappij).

het religieuze element waarvan haar gehele peda-

laatste werkt bijsturend en geeft de leerling stof tot

Om het half uur komt zowel vanuit

baar met de auto vanuit Leuven,

nadenken.

richting Leuven als vanuit richting

Wilsele, Holsbeek, Rotselaar, Weze-

lager onderwijs type 1, 2 en 8. Het buiten-

De leerlingen krijgen op het einde van het school-

Mechelen een trein aan in Wijgmaal

maal of Herent. Parkeren kan aan het

gewoon secundair onderwijs van de

Er zijn 2 beroepsafdelingen: schilder-

jaar een volledige evaluatie, evenals een A-, B- of

station. Van het station zijn het amper

station, de kerk of de sporthal

steinerscholen (eveneens in Antwerpen)

decorateur en logistiek assistent in

C-attest. In dit eindgetuigschrift blikt de klastitularis

twee minuutjes te voet. Ook met de

(kant Watermolenstraat).

richt zich tot leerlingen van type 2,

ziekenhuizen en zorginstellingen.

waarden. Er wordt gestreefd naar verdieping en

terug op de evolutie van de leerling en beschrijft

bus raak je vlot vanuit Leuven naar

Je kan de wegbeschrijving

opleidingsvorm 1 (gericht op persoonlijke

Voor meer informatie verwijzen we graag

bezinning, naar respect en begrip voor de wil van

elke vakleerkracht de vorderingen voor zijn of haar

school (en terug). Via de volgende link

vinden op de website:

en sociale vorming en integratie in een

naar de Parcivalschool in Antwerpen

vak. Ook wordt een advies verbonden voor het

van De Lijn kunnen leerlingen hun

www.steinerschoolleuven.be

(www.parcivalschool.be).

de medemens. Daarom wordt er in het hele school-

beschermd leefmilieu) en tot leerlingen

komende schooljaar.
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gogie doorspekt is, te verwezenlijken. De antroposofie is verbonden met onconfessionele christelijke

gebeuren plaats gemaakt voor eerbied, goedheid,
schoonheid en waarheid.
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olleuven.be

maal - www.steinerscho

Privaatweg 7 - 3018 Wijg
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