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Beste ouder,
Je zoon of dochter wordt een kasteeldame of kasteelheer! Dank voor het vertrouwen.

Onze school is een ‘samen verhaal’, van de eerste gedachte tot de laatste realisatie.
Coöperatief gecreëerd door begeleiders, ouders & sympathisanten. En hier stopt het niet!

We dragen onze pijlers hoog in het vaandel: samen school maken, totale ontwikkeling,
wereldburgerschap, onderzoekend & vernieuwend, dit alles met de Freinetvisie.

We beloven je om deze pijlers levendig te maken bij uw zoon of dochter.

Warme groet,
Het kasteelteam
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Contactgegevens

Daisy Lootens

coördinator

info@dekasteeltuin.be

Carol Bogaert

administratie

info@dekasteeltuin.be

Lieselot Buyck

begeleider classe unique lieselot@dekasteeltuin.be

Els Tack

begeleider 1ste graad

els@dekasteeltuin.be

Saartje Vandenbussche

begeleider 2de graad

saartje@dekasteeltuin.be

Annelies Uyttenhove

begeleider 3de graad

0499/613.088

annelies@dekasteeltuin.be

Lesuren
Ma:

8u30 – 11u40

en

13u30 - 15u35

Din:

8u30 – 11u40

en

13u30 - 15u35

Woe:

8u30 – 12u05

Don:

8u30 – 11u40

en

13u30 - 15u35

Vrij:

8u30 – 11u40

en

13u30 - 15u35

We werken met een zachte landing. Dit betekent dat de klassen open zijn vanaf 8u15 en dat
de begeleider ook aanwezig is. De leerlingen kunnen dan al naar de klas gaan, indien ze dit
willen. Voor de kleuters kunnen de ouders, grootouders,… hun zoon of dochter vergezellen.
We dringen er wel op aan om tijdig op school aanwezig te zijn, dit voor een goede werking
maar vooral in functie van je kind. Het is niet leuk om een deel van de start van de dag te
missen.
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Opvang
De opvang wordt door Carol Bogaert verzorgd. Deze gaat momenteel door in de
klasgebouwen. We zorgen voor een functionele opvang.
De kostprijs voor de opvang is €1 per begonnen half uur.
Momenteel wordt er geen vieruurtje aangeboden. Indien meerdere ouders dit wensen, kan
dit een optie zijn.
Ma – vrij:

7u tot 8u15

en

16u tot 18u

Woe:

7u tot 8u15

en

12u05 tot 13u

Kalenders
Je ontvangt ook 2 kalenders: een algemene schoolkalender met de vrije en de pedagogische
studiedagen en de poetskalender.

Poetsen in de klas
Omdat we onze werkingsmiddelen zo veel mogelijk aan de kinderen willen spenderen, kozen we
ervoor om voor het poetsen te rekenen op de ouders. Deze actie is een kleine moeite die een groot
bedrag reserveert voor de kinderen.
Op vrijdag krijgt je kind de sleutel mee van de middendeur. Zelf kan je kiezen wanneer je in het
weekend langskomt. Wat er per klas verwacht wordt, hangt achter de deur van de klas. In de
leraarskamer is er poetsmateriaal voor handen. Voor sommige klassen is ook een deel van de gang
inbegrepen. De leerlingen zorgen ervoor dat de klas poetsklaar is. Op maandag bezorg je de sleutel
terug aan de begeleider.
Alvast bedankt!

Bereikbaarheid
Indien je graag nog wat vertoeft op onze school, parkeer je je op De Schapenweide. Je kan
dan via het kasteel, over het domein tot aan de school wandelen.
De kiss & ride zone is aan de Vleterstraat. Hier is het de bedoeling om kort te parkeren.
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Veiligheid, gezondheid & hygiëne
 Fluohesje
Graag creëren we de gewoonte om je kind altijd zijn fluohesje aan te doen. Als
Freinetschool is levend leren belangrijk. We hebben het geluk om vele faciliteiten op het
domein zelf te hebben, we begeven ons dan ook graag veilig naar die unieke plekjes.
 Koek/fruit & drank
In het kader van ons gezondheidsbeleid hebben we de keuze gemaakt om enkel water als
drankje te nuttigen. Daarnaast vragen we om een herbruikbare fles mee te geven, de
leerlingen kunnen ten allen tijde hun fles bijvullen op school.
Als tussendoortje kiezen we een fruitmoment (voormiddag) en een koek/boterhammoment
in de namiddag. We kiezen voor een chocoladevrij tussendoortje.
In de klassen wordt ook gewerkt met een koekentrommel. Hiervoor brengt elke leerling om
de beurt een pak koeken mee. Iedereen mag dan een koekje uit de trommel nemen. Dit
zorgt voor diversiteit aan koekjes en minder afval door geen individuele verpakkingen.
 Maaltijden
’s Middags kunnen we genieten van een dagverse maaltijd bereid door ‘Zetjebie’. Er is
keuze tussen een warme maaltijd (don: veggiedag) of lunch met soep.
De kostprijs voor een warme maaltijd bedraagt €3,25 voor de kleuters & € 3,75 voor het
lager. Het toezicht tijdens de middag kost €1, voor elke leerling soep is inbegrepen.
 Kriebelteam
Luisjes hebben is voor niemand leuk, daarom voeren Daisy & Carol regelmatig controles uit.
We willen benadrukken dat we hier een ondersteunende rol en geen vingerwijzende rol in
spelen. Samen lossen we dit op! Deze controles kunnen geweigerd worden, maar bij een
ernstig probleem wordt het CLB ingeschakeld.
 Zindelijkheid
Zindelijkheid is een training, ook dit pakken we samen aan! Peuters hoeven niet zindelijk te
zijn, we spreken met je af hoe we dit aanpakken zowel thuis als op school. De ouders
voorzien wel zelf de pampertjes & doekjes.
 Afvalarm kasteel
We kiezen voor herbruikbare flessen en koekjes & boterhammetjes in een herbruikbaar
doosje. Hierdoor is het afval tot een minimum herleid. Afval van koekjes of lunch wordt
terug meegegeven.
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In de klas
 Freinettechnieken
 Kring/ronde
Elke ochtend starten we in de ronde/kring, dit zijn geen vrijblijvende praatmomenten
maar leervolle interacties. Thematische kringen komen ook aan bod: actua, filosofeer, …
 Vrije tekst
Leerlingen kunnen hun eigen teksten schrijven en kiezen de vorm & inhoud. De
begeleider helpt hen om deze teksten een niveau hoger te brengen en haalt er taallessen
uit.

 Levend leren
Wanneer de kans er is, grijpen de begeleiders die met beide handen. Leren door te doen
en te ervaren. Ons domein biedt dan ook vele mogelijkheden om dit te realiseren.
 Forum
Dit is een toonmoment van de leerlingen aan ouders, grootouders, sympathisanten. In
het begin van dit schooljaar opteren we om dit op te bouwen, voor de meeste kinderen
is dit nieuw.

 …
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 Lichamelijke opvoeding
Zowel de turn- als zwemlessen worden door de begeleiders gegeven. Op het lessenrooster
zie je wanneer dit juist is.
Een passende sportoutfit & goeie sportschoenen zorgen voor een extra beleving van het
sporten. De leerlingen mogen hun tenue van ’s morgens aanhebben (behalve de schoenen),
maar kunnen zich ook verkleden op school/turnzaal. Graag alles genaamtekend en in een
sporttas.
Het zwemmen zal later & periodiek georganiseerd worden, hierover volgt nog info.

 Cultuurbeschouwing
Op onze school is er geen godsdienst of zedenleer. We geven wel onderwijs in
cultuurbeschouwing. Dit is een gevolg van ons pluralistische karakter. Onze school
organiseert dan ook geen godsdienstfeesten of andere rituelen of vieringen. De ouders
dienen hiervoor zelf in te staan, maar we helpen wel graag mee.

 Ouders in de klas
Ouders zijn steeds welkom, ook jouw talent telt! Waar je denkt te kunnen helpen, geef
gerust een seintje aan de begeleider of Daisy. Ook tijdens de werkwinkels kunnen we jouw
talent gebruiken.
Daarnaast zal er ook een klasouder zijn. Iedere ouder kan zich hiervoor opgeven.

 Verjaardagen
Verjaardagen moeten gevierd worden! Een simpel traktaat, een activiteit met de klas of
pakje voor de klas zijn mogelijk. Spreek gerust de begeleider aan.

 GSM gebruik
Gsm’ s zijn niet verboden op school. Wel zijn ze geen speelinstrument, dus tijdens de
speeltijden of opvang gebruiken we ze niet. Tijdens de klasuren kunnen ze gebruikt worden
in het kader van de lesactiviteit. Wel is de school niet verantwoordelijk voor beschadiging of
verlies.
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 Zorgbeleid
Onze kasteeldames en kasteelheren omringen we met de grootste zorg!
De zorg omvat zowel klasinterne maatregelen als acties op schoolniveau. Daisy neemt deze
zorg op zich.
Hiervoor hanteren we het principe van het zorgcontinuüm. Concreet betekent dit dat er
eerst een basiszorg in de klas gebeurt, daarna hebben we de verhoogde zorg op
schoolniveau en in samenwerking met andere partners (logo/reva). Indien dit onvoldoende
blijkt te zijn schakelen we het CLB (Vrij CLB Roeselare) in om op hun expertise te rekenen. In
het uiterste geval zoeken we onderwijs op maat.
Wanneer je kind externe zorg krijgt (logo, reva, ON,..) dan zitten we 3 maal per jaar samen
(nov-maart-juni) met alle partijen om de violen gelijk te stemmen.

 Evaluatie
Als Freinetschool kiezen we niet voor een puntenevaluatie. We maken een doelenevaluatie
op waarbij u een duidelijk beeld krijgt van waar uw kind sterk in is en waar er nog wat hulp
nodig kan zijn.
Tijdens oudercontacten kunnen deze resultaten besproken worden. Maar we maken ook
tijd voor kindcontacten. We gaan met hen in overleg hoe we de zaken in de toekomst
aanpakken.
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