WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
Bent u op zoek naar een school die de leefschoolpedagogiek toepast,
die werkt in een aangename, leerrijke leefomgeving en
waarbij kinderen actief betrokken worden met wat er rondom hen gebeurt?
Dan zijn wij de school waar u op zoek naar bent!

René Gombertstraat 1A – 8930 Menen
carine@futurascholen.be
martijn.stragier@futurascholen.be
https://futurascholen.be/basisschoolVDM/
www.facebook.com/futurabasisschoolvandermersch
Instagram: futura.basisschool.vdm.menen
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WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
Onze visie:
Talent in beweging voor de wereld van morgen.
Een slogan die élke school van ons samenwerkingsverband, de groep futura, enorm veel eer
aan doet.
Wij bieden ervaringsgericht basisonderwijs aan in een huiselijke sfeer, waar geborgenheid en
eigenheid de stimulans bieden om interesses en talenten te exploreren. Ons gedreven
schoolteam werkt zich met passie uit de naad om samen het talent van elk kind maximaal te
benutten.
Samen betekent niet enkel als team op zich, maar ook met de ouders, de kinderen zelf en
alle andere betrokkenen. Opvoeding is een zaak van iedereen en het is ons ticket naar een
succesvolle, boeiende toekomst.
We nodigen jou dan ook graag uit om onze website verder te exploreren en aarzel zeker niet
om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groeten
Team futura basisschool Vander Mersch
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WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
Basisschool Futura Vander Mersch past de leefschoolpedagogiek toe.

Wat onderscheidt ons van een traditionele school?

We werken in een aangename, leerrijke leefomgeving.
De kinderen worden actief betrokken bij wat er rondom hen gebeurt.
We werken met projecten. Deze projecten worden grondig uitgewerkt in de leefgroepen via
groepswerk en coöperatieve werkvormen.

De schoolwerking is gebaseerd op 5 ontwikkelingsfasen.






Fase 1. Geborgenheid en veiligheid
Fase 2. Het Wij-gevoel
Fase 3. Kiezen
Fase 4. Ordenen, begrijpen en leren door te doen
Fase 5. Initiatief nemen, evalueren en filosoferen.

Wenst u hierover meer uitleg?
Neem dan gerust contact met ons op.

René Gombertstraat 1A – 8930 Menen
056/51 14 55
carine@futurascholen.be
martijn.stragier@futurascholen.be
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WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
Samen maken wij de school:
Ons schoolteam bestaat uit:
 De directeur Carine Favoreel
 Het beleids- en ondersteunend personeel
o De beleidsmedewerker Martijn Stragier
o De administratief medewerker Benediekte Casteele
o De SES-leerkracht kleuteronderwijs: Shanti Beernaert
o De SES-leerkracht lager onderwijs: Charlotte Corijn
o De zorgcoördinator Liesbeth De Blaere
o De ict-coördinator
 De leerkrachten
o De titularissen
 Peuterklas Kristel Vanmolecot
 Eerste kleuter Kristel Vanmolecot
 Tweede kleuter Athina Derumez
 Derde kleuter Evi Pattyn
 Eerste leerjaar Caroline Carrette
 Tweede leerjaar Julie Pannecoucke
 Derde leerjaar Lies Hoste
 Vierde leerjaar Elien Crombez
 Vijfde leerjaar Kim Logie
 Zesde leerjaar Kim Logie
o De vakleerkracht lichamelijke opvoeding kleuters Davignio Claerhout
o De vakleerkracht lichamelijke opvoeding lagere Davignio Claerhout
o De vakleerkrachten levensbeschouwelijke vakken
 Rooms-katholieke godsdienst Eef Delorge
 Niet-confessionele zedenleer Christine Depoortere
 Islamitische godsdienst Ahmed Aoulad Aissa
 Protestantse godsdienst Liesbeth Leroy
 Het meester-,vak- en dienstpersoneel
o Onderhoudswerkvrouwen Edith, Yasmien
o Chauffeur van de schoolbus Dorina
o Busbegeleidster van de schoolbus Christine
o Chauffeurs van de minibussen Carine, Marinka
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WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
Ouders, personeel en externen hebben via de schoolraad inspraak in het schoolbeleid.
De school heeft een vriendenkring. Ouders, personeel en sympathisanten zijn er lid van. Ook
u kan zich kandidaat stellen. De vriendenkring organiseert elk schooljaar meerdere
feestelijkheden en zorgt voor een financiële steun bij allerlei activiteiten.
De school werkt aan ouderbetrokkenheid. Ouders zijn welkom om te participeren aan tal
van activiteiten.
Onze school werkt samen met het personeel van het begeleidende Centrum voor
Leerlingbegeleiding.
CLB Mandel en Leie – ontvoogdingsstraat Menen – tel 056/ 51 28 55
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WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
Ons beleid:
KWALITEITSBELEID
Een jong, enthousiast en dynamisch team begeleidt onze kinderen tijdens hun leren.
Het team engageert zich om uitdagend en motiverend onderwijs te verstrekken.
De leerkrachten passen de meest recente methodes en didactische vernieuwingen toe.
Ze gebruiken coöperatieve, vernieuwende werkvormen en zetten de kinderen aan tot
strategisch leren.
ZORGBELEID
De zorgcoördinator Liesbeth De Blaere
coördineert het zorgbeleid.
Alle leerkrachten bieden een brede
basiszorg.
Ze houden rekening met de verschillen
tussen de leerlingen. Ze passen sticordimaatregelen toe. Indien deze zorg
onvoldoende is, biedt de zorgcoördinator
verhoogde zorg aan. Ouders worden
hierover geïnformeerd. Uitbreiding van de zorg komt er na bespreking met het CLB.
SPORTBELEID
Wekelijks hebben onze kleuters twee lesuren lichamelijke opvoeding.
In de lagere afdeling is er wekelijks één uur lichamelijke opvoeding.
Jaarlijks organiseert de school een sportdag
(vrijdag, 10 september 2021).
Om de veertien dagen is er zwemles voor de
leerlingen van de lagere afdeling. De kleuters van
de derde kleuterklas krijgen watergewenning.
Deze lessen worden gegeven door een
vakleerkracht lichamelijke opvoeding.
De school neemt deel aan sportactiviteiten en sportwedstrijden georganiseerd door MOEV
of stad Menen. Tussen de lessen door krijgen de leerlingen ook bewegingstussendoortjes.
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WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
PROJECT MOOIMAKERS
Onze school engageert zich om regelmatig een zwerfvuilactie te organiseren in de buurt van
de school.
Op school sorteren we het afval en streven we
ernaar om het afval te reduceren tot het
minimum.
We vragen aan de ouders en leerlingen om fruit,
brood, koek in een brooddoos, fruitdoos, … en
water enkel in een herbruikbare drinkfles mee te
geven.
We zamelen ook oude batterijen in. Periodiek worden deze opgehaald.
Onze acties worden beloond!
Van “Mooimakers” ontvangen we jaarlijks een bedrag, waarmee we buitenspeelgoed
aankopen. De punten die we van Bebat krijgen bij inlevering van batterijen, kunnen we
omwisselen voor spelmateriaal.
ONTDEKKEND LEREN
We trekken er vaak op uit.
We gaan op ontdekking in de natuur, culturele stad, …
Deze activiteiten proberen we kosteloos te organiseren of worden betaald door de
school/vriendenkring.
GEZONDHEIDSBELEID
Buitenspelen is gezond. We streven ernaar dat de kinderen kunnen ravotten in de turnzaal
en op de speelplaats. De school biedt gezonde en evenwichtige maaltijden aan tegen een
democratische prijs.
In de voormiddag drinken alle kleuters soep.
Wie geen warme maaltijd neemt, betaalt
hiervoor €0,85 per week.
We vragen om gezonde tussendoortjes en
water mee te geven.
Woensdag is het fruitdag.
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WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
MOBILITEITSBELEID
We nemen met de school deel aan de
strapdag: stappen en trappen.
De school beschikt over minibusjes. Kinderen
die buiten een straal van 1 km van de school
wonen, kunnen mits betaling, gebruik maken
van de bus.
LUIZENBELEID
We streven naar een luizenvrije school. Dat kan alleen als
iedereen meewerkt.
Na elke vakantie wordt het haar van de leerlingen
gecontroleerd op neten en/of luizen.
Wie neten en/of luizen heeft wordt opgevolgd.
De school doet na elke controle melding aan het CLB.
De directeur en de verpleegster van het CLB contacteren
de haardgezinnen en volgen deze op. Indien de ouders
tussendoor een melding doen van luizen, kleven we een
sticker van “luizenalarm” in de agenda of in het heen-enweerschriftje van uw kind.
HUISTAKENBELEID
Er zijn in elke klas afspraken over huistaken.
Lezen, het wekelijks dictee voorbereiden, Franse woordenschat oefenen, is iets wat dagelijks
geoefend kan worden en wordt niet beschouwd als huistaak.
In het kader van “leren leren” is het een attitude om dagelijks na schooltijd leermomenten te
plannen.
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WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN
Wanneer mag mijn kind naar school?
Kleuters die de leeftijd van 2,5 jaar hebben mogen naar school op één van de volgende
instapdata:








1ste schooldag van september
1ste schooldag na de herfstvakantie
1ste schooldag na de kerstvakantie
1ste schooldag van februari
1ste schooldag na de krokusvakantie
1ste schooldag na de paasvakantie
1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wanneer mag ik op bezoek komen in de kleuterklas?
Elke woensdag voor de instapdatum kan u met uw peuter op bezoek komen in de klas. Op
die manier went uw kapoen aan de klas, de juf, …

OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL
Begin- en einde van de lessen
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Voormiddag

8u4511u55

8u4511u55

8u4511u30

8u4511u55

8u4511u55

Namiddag

13u0015u45

13u00 15u45

13u0015u45

13u2015u00

OPVANG
De opvang wordt georganiseerd op onze school in samenwerking met ‘Opvang Kameleon’
Stationsstraat 43 te Menen (naast onze school).Uw kind kan er ook terecht tijdens de
schoolvakanties en op schoolvrije dagen.
Voor inschrijving en meer uitleg kan u terecht bij Sandra 0477/611078
De opvang is aangesloten bij I-mens – u betaalt een bijdrage, afhankelijk
van uw inkomen.
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WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
WAT BRENGT JE KLEUTER MEE NAAR SCHOOL?






een onderbroekje
een koek en/of stuk fruit als tussendoortje (voormiddag en namiddag)
een drankje
een zakdoek

DIENSTEN DIE DE SCHOOL VRIJBLIJVEND AANBIEDT

Aanbod
Soep
Warme maaltijd
Warme maaltijd vegetarisch
Opvang
Bus ophaaldienst

kleuter
€ 1,00
€ 2,70
€ 2,70
Via I-mens
€ 110/kleuter

bijdrage ouders
leerling
€ 1,00
€ 3,40
€ 3,40
€ 130/ L1-L2-L3
€ 150/L4-L5-L6

De school organiseert leerlingenvervoer met eigen schoolbussen voor kinderen die verder
dan 1 km van de school wonen.
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WELKOM IN FUTURA BS VANDERMERSCHPLEIN
INFORMATIE EN COMMUNICATIE
Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen
door onder meer:











informatie in het heen- en weerschriftje van uw kleuter (overzicht van de activiteiten van
de week, ….)
informatie in de agenda van uw kind
oudercontacten, informatie- en gespreksavonden,
openschooldagen, feestjes, andere activiteiten met ouders, …
contacten met de leerkrachten en/of de directeur (liefst op
afspraak)
contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
werkjes van uw kind
taken- en toetsenkaft
schoolinformatieblad ’t Schoolbabbeltje
website en facebook
…

SLOTWOORDJE
Beste ouders,
Namens het team bedanken wij u voor het vertrouwen dat u stelt in onze school.
Carine Favoreel
Directeur
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Schoolkalender 2021-2022
donderdag, 26 augustus 2021

openschooldag

woensdag, 1 september 2021

1ste schooldag

vrijdag, 10 september 2021

sportdag

van zaterdag, 30 oktober 2021 tot en met zondag, 07
november 2021

herfstvakantie

van maandag, 22 november tot en met vrijdag, 10
december 2021

wijnverkoop

vrijdag, 26 november 2021

geen school – pedagogische studiedag

van vrijdagmiddag, 24 december 2021 tot en met

kerstvakantie

zondag, 9 januari 2022
donderdag, 13 januari 2022

rapport en oudercontact

woensdag, 19 januari 2022

schoolfotograaf

vrijdag, 4 februari 2022

Doe-dag L6

zaterdag, 5 februari 2022

schoolfeest

dinsdag, 15 februari 2022

Infoavond L6

van zaterdag, 26 februari tot en met zondag, 6maart
2022

krokusvakantie

dinsdag, 08 maart 2022

Dag van de levensbeschouwing

donderdag, 31 maart 2022

Rapport + oudercontact

van zaterdag, 2 april tot en met maandag, 18 april 2022

paasvakantie

van maandag,25 april tot en met vrijdag 13 mei 2022

koekenverkoop

Zaterdag, 7 mei 2022

Vormsel

Zondag, 8 mei 2022

Vormsel

van donderdag, 26 mei tot en met maandag 30 mei
2022

Verlengd weekend Hemelvaart + vrije dag
op maandag 30 mei 2022

donderdag, 2 juni 2022

schoolreis kleuters

van zaterdag, 4 juni tot en met dinsdag, 7 juni 2022

verlengd weekend Pinksteren + vrije dag op
dinsdag 7 juni 2022

donderdag, 23 juni 2022

zomerontbijt

maandag, 27 juni 2022

Schoolreis lager Bellewaerde

dinsdag, 28 juni 2022

rapport 5 – oudercontact – receptie K3/L6

donderdag, 30 juni 2022

Pedagogische studiedag
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