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DE APPEL 
TUIN in 

notendop...een 

Wie ? Waar? Wanneer? Waarom? 
Wat?



Wat vinden we super? 
- In de Appeltuin zijn er graadsklassen dus je bent het ene jaar de jongste in 
de klas, het andere jaar de oudste.  
- De projecten die we maken sluiten we af met een 'projectvoorstelling'.
- Op de praatronde 's ochtends of de afsluitronde op het einde van de dag 
kan je iets vertellen of bespreken. 
- Je mag je eigen mening geven. 
- Op de schoolraad maken we afspraken en voorstellen voor de hele school. 
- Je hebt ruimte voor je eigen creativiteit in ateliers en vrije werktijd. 
- En op het einde van het schooljaar gaan we op kamp! Enkele ouders gaan 
mee, we koken zelf en spelen en spelen ... 

Welkom
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We wensen jullie kinderen een warm begin en zijn blij dat we jullie mogen verwelkomen. 
Liefdevolle groetjes van klas Katleen 

De Appeltuin ontstond in 1975, toen enkele ouderparen met een kleuterschool startten, 
eerst in de Blijde Inkomststraat in Leuven en later op een voormalig boerderijtje in 
Egenhoven. Na enkele jaren van zoeken en experimenteren, kozen ze in 1979 resoluut 
voor de freinetpedagogie. De Appeltuin werd daarmee de eerste freinetschool in 
Vlaanderen. In 1984 verhuisde de school naar haar huidige lokatie in de 
Weldadigheidstraat. 
  

Welkom in de Appeltuin. Wij zitten in de 3de graad en zijn dus al lang op deze school. Het is hier super!  

Geschiedenis

  
In de jaren 80 kreeg De 
Appeltuin een officiële 
erkenning van de Vlaamse 
overheid. In 1997 sloot de 
school zich bij het 
Gemeenschapsonderwijs 
(GO!) aan. 

Geïnspireerd door Célestin 
Freinet blijven de kinderen 
van de Appeltuin elke dag 
geschiedenis schrijven door 
samen school te maken 
met hun leerkrachten en 
ouders. 



Célestin Freinet (1896 - 1966) was de bezieler van een fundamentele onderwijsvernieuwing. Als 
onderwijzer in een dorpsschool in de Provence had hij gemerkt dat de kinderen in zijn klas niet veel 
interesse in hun leerboeken vertoonden, maar wel volledig opleefden als ze zelf het initiatief mochten 
nemen, als ze konden onderzoeken, samenwerken, experimenteren en verslag uitbrengen.  Op basis 
van dat inzicht ontwikkelde Freinet een volledig nieuwe klaspraktijk, eerst in zijn dorp en later ook in 
een school in de stad. Zijn ideeën vonden internationaal ruim weerklank.  
  
De Appeltuin vertaalt de traditionele freinetprincipes naar de hedendaagse maatschappij en 
onderwijscontext. De school richt zich op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de Vlaamse 
overheid en volgt daarvoor het leerplan van het GO! 
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Freinet in De Appeltuin

De beleving van het kind als uitgangspunt1
       e leerkrachten vertrekken van de interesses en ervaringen van de kinderen en 
koppelen die aan de leerstof uit het leerplan. Tijdens de dagelijkse praatronde vertelt 
elk kind wat hem of haar op dat moment boeit. Daaruit ontstaan projecten die de klas 
zelf kiest en plant. Op die manier krijgen de kinderen zin in leren. Het kost hun minder 
moeite en de verworven kennis en vaardigheden blijven hun beter bij.

- Kinderen mogen voorwerpen meebrengen naar de klas. Die kunnen de aanzet  
vormen voor         een project (bv: een potje met een spin leidt bij de kleuters tot een 
klasproject over spinnen via verhalen, liedjes, knutselen, tellen van de poten, ...) 
- Leren lezen gebeurt met betekenisvolle zinnen, gebaseerd op uitspraken van de  
kinderen. 
- Ook de methode om te leren rekenen maakt gebruik van situaties uit het  
dagelijkse leven. 

D
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Leren als een sociale activiteit2
K   inderen leren veel van elkaar door elkaar  na te doen, te helpen en 
samen allerlei projecten uit te voeren. Samenwerken in groep is dan ook 
cruciaal binnen het freinetonderwijs. De kinderen op onze school leren 
met aandacht naar elkaar te luisteren, afspraken te maken, te plannen, 
problemen en conflicten op te lossen. Elk kind heeft daarbij een eigen 
inbreng en verantwoordelijkheid. 

- De school werkt met graadklassen. De jongsten leren heel wat van de ouderen. Voor 
de oudsten is het waardevol om de jongeren wegwijs te maken. 
- Via klasoverschrijdende activiteiten, zoals de ‘ateliers’, leren de leerlingen ook  
kinderen uit andere klassen goed kennen. 
- Evaluatie van de leerlingen gebeurt niet met punten of percentages (zie verder),  
onder meer om onderlinge competitie daarin te vermijden. 
-  In de klasraad bespreken de kinderen het reilen en zeilen in de klas. Loopt alles vlot of 
zijn er punten van kritiek? Wie kan er een compliment krijgen? Hebben we een 
agendapunt voor op de schoolraad?  
- Elke week komt de schoolraad bijeen met een wisselende afvaardiging uit elke klas. 
De kinderen maken er afspraken over de werking van de school en de regels op de 
speelplaats (bv. afval beter sorteren, geen fietsen laten slingeren, ...)  

Taalontwikkeling en artistieke expressie 3
  
       ederlandstalige en anderstalige kinderen zitten samen in de klas. Onze school toont respect voor 
de thuistaal en stimuleert elk kind om ook in het Nederlands tot bloei te komen. Iedereen krijgt veel 
spreekkansen. De kinderen lezen veel, uit nieuwsgierigheid, om hun wereldbeeld te verruimen of om 
concrete opzoekingen te doen. Ze brengen mondeling en schriftelijk verslag uit over hun gezamenlijke 
projecten.

N

- Elk kind krijgt spreekkansen tijdens de praatronde. Er is vaak overleg in groep. 
- Leerkrachten hebben interactie met elk kind (bv: bij het onthaal ’s morgens, tijdens de 
activiteiten waar andere kinderen zelfstandig werken, met ‘het kind van de dag’). 
- In elke klas zijn boeken prominent aanwezig. Ook de grote hal heeft een boekenhoek. 
Iedere maand komt de bibliobus van de stad langs. 
- Vaak stellen de kinderen het eindresultaat van een klasproject aan de andere klassen 
en de ouders voor.  
- Elke klas houdt een klasboek of blog bij van activiteiten en projecten. De kinderen  
zorgen voor een klas- en schoolkrant. 
- De kinderen verwerken hun persoonlijke belevenissen in ‘vrije tekst’.  
- De leerkracht schrijft op wat de kleuters tijdens de praatronde vertellen. Ook op de 
kleutertekeningen noteert de leerkracht het verhaal van het kind. De kinderen leren 
daardoor dat hun woorden en tekeningen aan schrift kunnen worden gelinkt.   
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        aast de intellectuele vorming is er aandacht voor 
de emotionele en creatieve groei. De kinderen krijgen 
de ruimte hun gedachten en gevoelens te uiten. Dat 
kan via taal en tekst, maar ook door toneel, dans, 
muziek, schilderen, knutselen, ... 

N

- Kleuters krijgen geen inkleurprenten voorgeschoteld. Ze  
creëren hun kunstwerken zelf met diverse materialen en 
technieken.  
- Tijdens de klasoverschrijdende ateliers maken de kinderen  
in kleine groepjes kennis met: schilderen, dansen, koken, toneel, 
spelletjes, zoutdeeg, schminken, ... 
- De kinderen spelen soms toneel op vrije-keuzemomenten.  
De hele klas komt naar het toneelstuk kijken. 
- Ukulele spelen is vaste prik in de klassen van de tweede  
graad. 
- Op vrijdag voor het weekend komt de hele school bijeen in 
de grote hal voor ‘het zingen’. Elke klas brengt er een lied. 

Onderzoek en experiment4
         e kinderen leggen een onderzoekende, nieuwsgierige houding aan de dag; ze 
experimenteren, voeren proefjes uit voor projecten en krijgen vertrouwen in hun eigen 
technisch kunnen.  
Een van de centrale instrumenten in de oorspronkelijke klas van Freinet was een 
drukpers, met alle technische aspecten die daarbij kwamen kijken. Tot op vandaag 
vormen drukken en stempelen een onderdeel het freinetonderwijs, onder meer om te 
leren lezen en schrijven. Uiteraard heeft ondertussen ook de computer een plaats in de 
klas gekregen.       

- De Appeltuin heeft een oude drukpers die nog steeds in 
gebruik is. 
- Al van in de kleuterklas experimenteren de kinderen met 
magneten, schroevendraaiers, draaiende tandwielen, 
timmergerief op maat, ...  
- De kinderen mogen klussenman Erwin soms helpen bij  
het uitvoeren van een klus. 

D
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Leerstrategieën, planning en organisatie5
        reinet wou dat zijn leerlingen zich later in 
elke situatie zouden kunnen redden; dat ze 
verantwoordelijkheid zouden kunnen en 
durven opnemen. Zelfsturing, 
probleemoplossend vermogen en 
emancipatie staan daarom centraal in zijn 
onderwijsmethode. De leerkracht treedt niet 
op als bron van kennis, maar zal de kinderen 
helpen, bevragen, ondersteunen en opvolgen 
in hun leerproces.  

De leerkracht zorgt voor een duidelijke 
structuur waarbinnen de leerlingen de 
vrijheid krijgen om zelf te leren en te 
ontdekken. De kinderen reflecteren over 
leerstrategieën; ze formuleren 
onderzoeksvragen; ze plannen en 
organiseren hun projecten.

Naast de klassikale projecten waar ze zelf 
voor kiezen, krijgen de oudere kinderen op 
maandag ook individueel ‘weekwerk’. Dat zijn 
oefeningen op geziene leerstof voor taal, 
rekenen en - in de derde graad - ook Frans 
die tegen vrijdag gemaakt en verbeterd 
moeten zijn. Tijdens de klassikaal geplande 
‘werktijd’ werken de kinderen zelfstandig aan 
die opdrachten. Ze leren hun werk te plannen, 
het overzicht te behouden, hun taken te 
verbeteren. Ook leren ze geleidelijk wanneer 
ze uitleg moeten vragen of juist op eigen 
kracht tot een antwoord kunnen komen.

- Tijdens de praatronde overleggen de  
kinderen wat ze willen bestuderen en hoe 
ze dat als groep gaan aanpakken. De 
oudere kinderen stellen voor de klas een 
weekplanning op. 
- Naast gestructureerde, klassikale  
leeractiviteiten zijn er momenten voorzien 
voor ‘projectwerk’, waarin de kinderen zich 
grondig in een bepaald onderwerp 
verdiepen of een eigen activiteit in een 
‘hoek’ van de klas uitkiezen.
- Elke dag verloopt volgens een vaste  
planning die aan de muur komt. ‘Het kind 
van de dag’ bij de kleuters mag daarbij 
helpen en de activiteiten benoemen (bv: 
praatronde, kiezen wat je gaat doen, 
appeltijd, spelen op de speelplaats, turnen, 
boterhammentijd, lezen, afscheid). 

F
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En wat met huiswerk?

6

De kinderen kunnen er zelf voor kiezen om thuis verder te werken aan een tekst of project; Af en toe 
plannen ze ook een beperkt deel van hun weekwerk voor thuis in. Toch moet er na school eerst en vooral 
tijd zijn om te spelen. De Appeltuin gaat daarom spaarzaam om met opgelegd huiswerk. Huiswerk is 
vooral zinvol om praktische vaardigheden in te oefenen en te automatiseren: zelfstandig lezen, sommen 
maken, de maaltafels beheersen, correct spellen en Franse woordjes leren. Naarmate de leerlingen ouder 
worden, neemt de hoeveelheid huiswerk geleidelijk aan toe. Zo worden de kinderen voorbereid op de 
verwachtingen van het secundair onderwijs. 

School in de wereld

        ia het ervaringsgericht leren komt de wereld de school binnen. Omgekeerd trekt een freinetklas ook 
zelf dikwijls de wereld in. De kinderen ontdekken hoe veelzijdig en fascinerend het leven buiten de 
schoolmuren is. Ze zien echter ook waar het mis gaat of wat er beter kan. Vervolgens zitten ze niet bij de 
pakken neer, maar zoeken ze naar mogelijkheden tot verandering via hun eigen creatieve inbreng en 
engagement. 
- De jongste kleuters gaan al  
eens op stap naar de buurtwinkel of 
maken een wandeling rond de blok. 
Ze kijken daarbij naar wat hun 
opvalt en verwerken hun ervaringen 
in de klas. 
- Enkele klassen gaan geregeld  
helpen op een biologische 
zelfoogstboerderij. 
- Op bezoek gaan in het woon-
zorgcentrum 
- De kinderen gaan zwemmen,  
naar toneelvoorstellingen, naar het 
museum, op kamp, ... 

V

- We vinden ecologisch bewustzijn vanzelfsprekend op onze school, die ook het MOS-
label (milieubewust-op-school) heeft. De kinderen ontdekken vol verwondering de 
fascinerende veelzijdigheid en pracht van de natuur. Bij de oudere kinderen vinden actuele 
thema’s als verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering hun weg naar de klas. 
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Samen school maken
De Appeltuin streeft naar een grote betrokkenheid van de kinderen, leerkrachten en ouders. 
Iedereen krijgt daarom inspraak in het reilen en zeilen van onze school. Iedereen kan ook op talloze 
manieren bijdragen aan de goede werking en de sfeer.

Inspraak
De kinderen krijgen 
inspraak door zelf hun 
klasprojecten te kiezen en er 
vorm aan te geven. Er is 
ruimte voor discussie en 
debat. Elke week vaardigen 
alle klassen van de lagere 
school en de oudste 
kleuters elk twee 
klasgenoten vanuit de 
klasraad naar de 
schoolraad af, om daar
bekommernissen aan te 
kaarten en concrete 
afspraken te maken. 

De leerkrachten vormen samen 
met de coördinator een hecht 
team. Ze vergaderen wekelijks, 
zowel over de praktische werking 
van de school als over 
pedagogische onderwerpen. De 
coördinator is geen ‘directeur’ 
maar neemt veeleer een 
administratief-ondersteundende 
rol in. 
Enkele leerkrachten en de 
coördinator maken ook deel uit 
van het bestuur van de vzw De 
Appeltuin (zie verder).  

Je bent als ouder welkom in de 
klas en je kunt de leerkracht altijd 
aanspreken. Een viertal keer per 
jaar komen de ouders ’s avonds 
samen in een klasvergadering met 
de leerkracht. We bespreken de 
inhoudelijke en praktische werking 
van de klas, de groepssfeer, de 
takenverdeling, ... Per klas is er een 
klasouder die enkele keren per jaar 
met de overige klasouders een 
klasoudervergadering houdt.  
Elke ouder is ook automatisch lid 
van de algemene vergadering van 
de vzw De Appeltuin en een 
aantal ouders zetelt in het bestuur 
(zie verder).  

Engagement
Doordat de kinderen veel inspraak krijgen over hun leerproces en de schoolwerking, voelen ze zich 
verantwoordelijk en betrokken. Ze zijn trots op hun school en de projecten die ze samen verwezenlijken.  
De leerkrachten in de Appeltuin geven gepaste impulsen en ondersteuning aan elk kind en aan de 
klasgroep. Daarnaast communiceren ze met de ouders, ze vergaderen, scholen zich bij, volgen 
pedagogische studiedagen, nemen een rol op in het bestuur of een werkgroep van de vzw De Appeltuin, 
gaan mee op kamp, geven lessen ukulele, dragen bij aan de website, ... 
Ook de ouders engageren zich graag in de werking van De Appeltuin.  
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10-15 min

Ingredients:

1 greek yogurt 
100gr fresh 
Strowberries 
  

- Die ouderbetrokkenheid toont zich in de interesse voor je kind op school en de 
klaswerking. Je mag je bijvoorbeeld altijd bij de leerkracht informeren over je kind. Je kan 
je kind ook vragen om te tonen waar de klas mee bezig is (bv. via het klasboek of 
uitgestalde projecten). Elke vrijdag ben je welkom op ‘het zingen’, wanneer de hele school 
vlak voor het weekend bijeenkomt in de grote hal.  
- Elke klas heeft een klasouder. Die persoon fungeert als extra aanspreekpunt, als 
coördinator van klasuitstappen, doorgeefluik van belangrijke mededelingen ...  
- Elk gezin krijgt vier keer per jaar een poetstaak in de klas tijdens het weekend, 
bijvoorbeeld de tafels en stoelen eens een grondige beurt geven, of de vensterbanken 
afstoffen, de knuffels thuis wassen, ... De dagelijkse poetstaken (klasvloeren, hal, toiletten) 
neemt het bedrijf Mo-Clean voor zijn rekening.  

- Ouders ondersteunen de schoolwerking zo veel mogelijk, afhankelijk van praktische 
mogelijkheden en draagkracht, interesses en talenten. 
o Beurtrollen tijdens de ‘boterhammentijd’ 
o Poortjeswachter na schooltijd zijn, om te zorgen dat de kleuters niet op straat lopen 
o Meegaan op klasuitstap of op klaskamp, kinderen helpen vervoeren 
o Een atelier begeleiden 
o De klas kennis laten maken met je job, passie of hobby, bijvoorbeeld via een 
workshop 
o Mee de wekelijkse nieuwsbrief ‘Het Briefke’ opstellen 
o Koken of bakken voor een feestje 
o Je engageren in de vzw De Appeltuin (zie verder) door lid worden van een tijdelijke of 
vaste werkgroep of werf, in het bestuur te gaan of gewoon aanwezig te zijn op de 
Algemene Vergadering 
o Helpen bij de jaarlijkse opendeurdag
o Nieuwe ouders wegwijs maken als ‘buddy’ 
o De website onderhouden 
o Leesouder zijn 
o ... 
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Diversiteit en 
levensbeschouwing
In De Appeltuin tonen we respect voor de eigenheid van elk kind. Iedereen mag er zichzelf zijn. Vanuit de 
democratische gedachte, de waarden van inspraak, verantwoordelijkheid en coöperatief werken 
stimuleren we alle kinderen om hun taal, achtergrond, ervaringen, ideeën en gevoelens op school te uiten 
en met elkaar te delen. De kinderen merken onderlinge overeenkomsten op, maar ze zien ook de 
verschillen. Door een open houding leren ze met die diversiteit om te gaan. In overleg komen ze tot 
werkbare voorstellen om gezamenlijk projecten op te zetten en ‘samen school te maken’.  
Bij kleine incidenten of conflicten (bijvoorbeeld op de speelplaats) treedt de leerkracht niet autoritair op, 
maar als een bemiddelaar. De kinderen mogen hun kant van het verhaal vertellen, luisteren naar elkaar 
elkaars perspectief en komen tot een onderlinge oplossing. Onze school heeft overigens ook een expliciet 
anti-pestbeleid. 

De Appeltuin is een pluralistische 
school. Elk kind kan bij ons naar een 
persoonlijke levenshouding groeien 
én een open, verdraagzame 
persoonlijkheid ontwikkelen. Het 
levensbeschouwelijke onderwijs is 
op onze school sterk met andere
lesinhouden verweven. Die integrale 
aanpak is typisch voor het 
freinetonderwijs, voor de 
coöperatieve en ervaringsgerichte 
onderwijsmethode. De kinderen 
mogen bijvoorbeeld in de klas over 
hun levensbeschouwelijke 
achtergrond getuigen; leerkrachten 
kunnen ingaan op vragen die bij de 
kinderen leven;    na een ruzie in de 
klas kan een gesprek op gang 
komen over omgangsvormen, 
verdraagzaamheid en respect ...  
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Zorgbeleid 
De Appeltuin wil een school zijn die aandacht heeft voor elk kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen 
unieke manier, ook wat het leren betreft. Enkele kinderen kunnen wel wat meer uitdaging gebruiken en 
krijgen daarom verrijkingsopdrachten binnen de klas. Voor sommige kinderen gaat het leren dan weer, 
ondanks extra aandacht en ondersteuning van de klasleerkracht, niet zo vanzelf. Dan willen de 
zorgcoördinator en zorgleerkrachten er zijn om voor het kind, de klasleerkracht en de ouders een 
leeromgeving op maat te creëren. 
Het zorgteam overlegt met de klasleerkrachten en ouders om samen naar een gepaste begeleiding voor je 
kind te zorgen. We maken samen een zorgplan op. We ondersteunen zorgbehoeften zo veel mogelijk 
‘inclusief’, namelijk als ondersteuning binnen de hele klas of een klasgroep, maar waar nodig ook 
individueel. 
Soms is dit niet voldoende en vragen we hulp aan buitenschoolse instanties, zoals het Centrum voor
Leerlingbegeleiding (CLB), om testen af te nemen, te helpen een diagnose te stellen en de juiste opvolging 
te kiezen of om door te verwijzen naar buitenschoolse hulp (logopedie). Een goed overleg en 
samenwerking tussen leerkrachten, zorgteam, ouders en buitenschoolse hulp vinden we heel belangrijk. 
 Meer info over het zorgbeleid en onze visietekst vind je op de website. 
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Toetsen en evalueren

Onze school probeert een zo volledig mogelijk beeld van elk kind te krijgen. Dankzij evaluatie kunnen de 
leerkrachten doelgericht handelen, door hun lesinhouden en werkvormen op de resultaten af te stemmen. 
De Appeltuin evalueert de kinderen op drie manieren: via hun toetsen, via hun schriftelijk werk en via 
observaties door de leerkracht. Door gerichte observaties gaat de leerkracht op zoek naar een antwoord 
op een concrete vraagstelling; losse observaties zorgen dan weer voor een globale indruk van elk kind en 
de klas als geheel. 

Kleuters
Kleuters krijgen nog geen toetsen. 
De kleuterleerkrachten noteren hun 
observaties in een groeilijn met 
ontwikkelingsdoelen: de emotionele 
en sociale ontwikkeling, de leer- en 
werkhouding, muzikale 
vaardigheden, taalontwikkeling, 
aspecten van fijne en grove 
motoriek. Ook de eerste 
voorbereidende stappen rond lezen, 
schrijven en rekenen komen in de 
groeilijn aan bod.  
Via gesprekken tussendoor en een 
oudercontact op het einde van het 
schooljaar communiceert de 
leerkracht met jou over de 
ontwikkeling van je kleuter. 

 Opmerking: de Vlaamse overheid 
organiseert aan de start van de 
laatste kleuterklas een taalscreening.
Die gaat na of je kind kan luisteren 
en begrijpen: kan je kleuter 
plaatsbepalingen verstaan, of het 
juiste prentje aan een verhaal 
koppelen, ... Kinderen die daar nog 
moeite mee hebben, krijgen in de 
loop van het schooljaar een extra 
taalaanbod.   

Enerzijds evalueert onze school cognitieve 
vaardigheden: beheersen alle kinderen de basisstof uit 
de eindtermen, werken ze met inzicht, wat zijn 
oorzaken van gemaakte fouten? Voor technisch lezen, 
spelling en rekenen maken we gebruik van de 
gestandaardiseerde testen van het 
leerlingvolgsysteem voor Vlaanderen (de LVS-testen). 
Anderzijds evalueren we op onze school met aandacht 
voor de totale persoonlijkheid van het kind. Voelt het 
kind zich goed als individu en in de groep? Sociaal 
welbevinden vinden we intrinsiek waardevol en 
bovendien ook een belangrijke voorwaarde om goed 
te kunnen leren. 

Net als bij de kleuters vinden er oudercontacten plaats. 
Bovendien krijgen de kinderen in de lagere school 
tweemaal per jaar een rapport. Dat rapport werkt niet 
met cijfers, maar geeft weer in welke mate je kind zich 
een reeks cognitieve leerresultaten eigen heeft 
gemaakt: specifieke kennis, concrete vaardigheden en 
beoogde attitudes. De leerkracht schrijft daarnaast ook 
een verslag over de emotionele ontwikkeling van je 
kind.  

Lagere school
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Structuur, beleid en financiering

De kinderen en leerkrachten, de coördinator, de andere medewerkers en de ouders geven samen actief 
vorm aan De Appeltuin. Onze school kent geen hiërarchisch model maar een cultuur van overleg en 
samenwerking. De school maakt deel uit van het GO! en behoort tot de scholengemeenschap van Huis 
11. De vzw De Appeltuin ondersteunt de schoolwerking.

GO!-school
De Appeltuin is een school binnen het GO! (gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen) en behoort tot een 
scholengemeenschap van eenentwintig GO!-basisscholen in de regio Leuven-Landen-Tienen binnen de 
scholengroep Huis 11. Een algemene vergadering, de raad van bestuur (inrichtende macht) en een college 
van directeurs bepalen het beleid van die scholengroep. Voor de dagelijkse leiding staat de algemeen 
directeur in. 
De werkingsmiddelen van De Appeltuin komen van het GO! en het departement Onderwijs betaalt de 
personeelswedden. Beide instanties vaardigen allerlei regels en richtlijnen uit: over de administratie, de 
boekhouding, het personeelsbeleid, ontwikkelingsdoelen en eindtermen, de leerplannen en de doorlichting 
door de onderwijsinspectie. 

VZW De Appeltuin
Verder is ‘De Appeltuin’ behalve een school ook een vzw waar alle personeelsleden en ouders lid van zijn. 
Die vzw heeft als oogmerk ‘samen school te maken’ om op die manier het pedagogisch-didactisch project
van De Appeltuin ten volle te ondersteunen. 
• Bestuur 
Het bestuur van de vzw bestaat uit maximum twaalf leden (drie leerkrachten, de coördinator en maximum 
acht ouders). Het bestuur stippelt algemene beleidslijnen uit en volgt de implementatie op, bijvoorbeeld 
voor informatie & inschrijvingen, het pedagogisch-didactisch project, het personeel, de 
schoolinsfrastructuur, financiën, ... 

• Werkgroepen en werven 
Voor de concrete uitwerking van het beleid staan vaste werkgroepen en tijdelijke werven in, die elk uit 
enkele ouders en een leerkracht bestaan.  

• Algemene vergadering  
Alle ouders en personeel zijn lid van de algemene vergadering (AV) die ongeveer twee keer per schooljaar 
samenkomt. In die algemene vergadering komen enerzijds formele agendapunten aan bod zoals de 
boekhouding en de verkiezing van het bestuur. Anderzijds staan er ook beleidsmatige onderwerpen op de 
agenda, met als doel het schoolproject verder vorm te geven en te evalueren. 

• Financiering 
BELANGRIJK: de financiering van de vzw gebeurt op volledig vrijwillige basis door de ouders. Het budget 
wordt aangewend om het pedagogisch-didactisch project en de organisatie van de freinetschool waar te 
maken. 
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Communicatie 

De Appeltuin is een kleine, toegankelijke school waar je iedereen al snel leert kennen. Heb je een vraag of 
suggestie, een geweldig idee of een bezorgdheid? In de klas of op de speelplaats kan je de leerkrachten 
gemakkelijk aanspreken. Ook de klasouder, andere ouders, leden van het schoolbestuur en de 
coördinator staan open voor je vragen.  
Omgekeerd kan ook de leerkracht je iets vragen of meedelen wanneer je je kind komt brengen of halen.
Mocht er zich een of ander probleem met je kind voordoen, dan ben je daar snel en direct van op de 
hoogte. Naast die informele, snelle gesprekken vinden er ook officiële oudercontacten plaats. 
De overige communicatie vanuit de school verloopt via deze kanalen: 

1 Het Briefke
Dit is een wekelijkse nieuwsbrief op donderdag met nieuws 
van de school, data van evenementen, de ‘poetslijst’ van de 
week, een link naar het verslag van de schoolraad, de 
algemene vergadering of vergaderingen door het bestuur. 
Ook de uitnodiging en de agenda voor de algemene 
vergadering komt via het Briefke.  Je kan je inschrijven om het 
Briefke in je mailbox te ontvangen via deze url: 
https://appeltuin.be/newslettersub 
  

2 Prikbord aan de klas
Op het prikbord zie je bijvoorbeeld, wanneer de klas gaat 
zwemmen of een andere uitstap heeft gepland. Je kunt op 
het prikbord je naam opgeven om mee te gaan als 
begeleider. Je kunt je ook inschrijven op de lijst om te 
‘beurtrollen’ of een moment voor een oudercontact 
reserveren.

3 Prikbord in de kleine hal
Hier worden schoolevenementen aangekondigd en 
oproepen gedaan: schoolfeesten, de opendeurdag, 
activiteiten door de naschoolse opvangdienst Kinderkuren, 
... Veel van die informatie staat natuurlijk eveneens in het 
Briefke. 
Op het prikbord hangen verder ook foto’s van personeel, de 
klaslijsten, verslagen van recente vergaderingen en een 
overzicht van de werkgroepen in de school.  
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Adressenboek5
Elk jaar komt er een adressenboekje uit met van alle leerkrachten, kinderen en ouders in De Appeltuin. 
Je kunt op voorhand aangeven of en met welke gegevens je in dat boekje wil voorkomen.

E-mail6
Facturen voor activiteiten op school en de opvang door Kinderkuren krijg je via e-mail.

Een systeem per klas7
Sommige leerkrachten communiceren via een nieuwsbrief; andere sturen geregeld een e-mail of zetten een 
Whatsapp-groepje op.

 De website8
Op de website vind je naast allerlei vaste informatie over de school ook de jaarlijkse schoolkalender, de lijst 
met klasouders en het adressenboek. 
www.appeltuin.be  

4  Officiële papieren
Soms krijgt je kind papieren documenten mee in de boekentas, bv. een brief van het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB), een rapport, een foto-overzicht van de kinderen in de klas, documenten van 
Kinderkuren, documenten om je gevens voor het adressenboek te controleren ... 
Je krijgt als nieuwe ouder ook documenten mee op het secretariaat wanneer je je kind komt inschrijven. 
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Praktische zaken
Nieuwe ouder in De Appeltuin? We bieden je een ‘buddy’ aan waarbij je met al je vragen over het reilen en 
zeilen van onze school terecht kunt.

Inschrijvingen
De stad Leuven werkt met een 
aanmeldingssysteem voor alle 
Leuvense scholen. Alle informatie 
vind je op: 
https://meldjeaan.leuven.be

Schooltijden
Start:  
Om 8u45. Er is geen schoolbel. 
Je brengt je kleuter ’s morgens tot
aan de klas. Als de leerkracht er 
al is, kan je kind meteen daar 
blijven. Anders gaat het nog even 
naar de opvang en komt de 
leerkracht het ten laatste om 
8u30 halen.  
De kinderen van de tweede en 
derde graad van de lagere school 
kunnen vanaf 8u30 zelf naar de 
klas gaan. De jongere kinderen 
van de lagere school wachten 
buiten op hun leerkracht, of tot 
8u45 om zelf naar binnen te 
gaan.  

Einde: 
- maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag: om 
15u40 (start opvang om 
16u) 
- woensdag: om 12u (start 
opvang om 12u15) 
- vrijdag: afsluiting van de 
week ‘het zingen’ om 15u20 
in de grote hal (opvang 
vanaf 16u) 

Verkeer van en naar school 
Kom zo mogelijk met de fiets of te voet naar school. Kleuterfietsen kunnen overdag op de kleine 
speelplaats aan de Parkstraat staan. Kinderen uit de lagere school kunnen hun fiets op de grote 
speelplaats aan de Weldadigheidstraat stallen.

Ingang Weldadigheidstraat 
Laat je kind niet op straat 
uitstappen als je toch met de 
auto zou komen. Sta zeker ook 
niet stil op het zebrapad voor 
de school. einde van de 
schooldag een autovrije straat 
in te leggen. 

Ingang Hoornplein 
Dit plein biedt een veilige open 
plek om je (bak)fiets even te 
stallen terwijl je je kind afzet of 
ophaalt. 

Ingang Parkstraat 
De instapklas voor de 
allerjongste kleuters ligt naast 
de poort aan de Parkstraat, 
maar die poort blijft gewoonlijk
gesloten. Je komt dus beter via 
een van de twee andere 
ingangen de school binnen. 

Opvang
De stad Leuven organiseert via Kinderkuren kwaliteitsvolle opvang met leuke activiteiten in de Leuvense 
kleuter- en basisscholen.  
Je kind kan daardoor op school terecht vanaf 7u ’s morgens tot 18u30 ’s avonds. Ook op pedagogische 
studiedagen en enkele facultatieve vrije dagen zorgt Kinderkuren voor opvang op school. 
- www.leuven.be/kinderkuren 
- www.appeltuin.be  



16

Lunch en versnaperingen

Om 12u eten de kinderen hun boterhammen op in de klas. Er is geen schoolrefter. Bij de kleuters komt er 
telkens een ouder ‘beurtrollen’ om zo de leerkracht een middagpauze te gunnen.  
De kinderen krijgen water en melk van de school.  
Bij de speeltijd in de voor- en namiddag krijgen de kinderen van de school een appel of een cracker. Je 
hoeft dus zelf niet voor een versnapering te zorgen. Snoepgoed, frisdranken en chocola zijn trouwens niet 
toegestaan op school, behalve bij feestjes. 

Middagdutje
De kleuters in de instapklas mogen na de middagspeeltijd gaan slapen op een stretcher. Ook bij de 
jongste kleuters zijn er nog enkele middagslapers. Zij kunnen voor hun dutje een rustig hoekje van de klas 
opzoeken.

Zorgondersteuning 
Heeft je kind extra ondersteuning buiten de begeleiding die de leerkracht biedt? Neem dan contact op met 
het zorgteam via de zorgcoördinator (zie Contact).

Financiële bijdragen door de ouders

1
De schoolrekening 
Je moet geen inschrijfgeld betalen. De lesactiviteiten kost in de regel niets en de school zorgt voor 
het nodige lesmateriaal.  
De Vlaamse overheid legt vast voor welke extra zaken de school kosten mag aanrekenen. Die 
kosten mogen per schooljaar de ‘maximumfactuur’ niet overschrijden: 
- voor kleuters: maximum €50 
- voor kinderen in de lagere school: maximum € 95 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-
kleuter-en-lager-onderwijs 
Als het moeilijk is om de schoolrekening te betalen, neem dan contact op met de coördinator op 
het secretariaat. Je kan een beroep doen op het sociaal fonds van de vzw De Appeltuin. 
 

Giften aan de vzw De Appeltuin 
Elk gezin krijgt jaarlijks het voorstel om een vrijwillige gift aan de vzw De Appeltuin te doen. 
Afhankelijk van je gezinssituatie en -inkomen gaan de richtbedragen voor die gift van € 5 tot € 
190 per kind.  

2 Facturen voor de opvang door Kinderkuren 
Als je kind aan de opvang en activiteiten Kinderkuren deelneemt, krijg je daarvoor een 
afrekening van de stad Leuven.  
https://www.leuven.be/kinderkuren  
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Leerplicht en Afwezigheden

Afwezigheid wegens ziekte 
Als je kind minder dan drie opeenvolgende 
schooldagen afwezig is wegens ziekte volstaat 
het als je dat als ouder op papier verklaart. Dat 
mag maximaal vier keer per schooljaar. Vanaf 
de vijfde keer moet je een doktersattest indienen, 
bij de leerkracht of op het secretariaat.  
Bij een ziekte van meer dan drie opeenvolgende 
dagen moet je altijd een doktersattest afgeven. 

Afwezigheid om een andere reden dan ziekte 
Je moet het vooraf melden en een officieel 
document of een aankondiging indienen als je 
kind afwezig is voor: een begrafenis, een 
huwelijk, een dagvaarding, een familieraad of 
feestdagen die bij een erkende 
levensbeschouwing horen. 
Je moet als ouder geen doktersattest of ander 
document indienen als je kleuter nog niet onder 
de leerplicht valt. Het is wel goed de leerkracht 
of het secretariaat te verwittigen. 

De leerplicht begint voor alle kinderen op 1 september van het kalenderjaar waarin ze vijf jaar worden, 
dus vanaf het laatste jaar van de kleuterklas. Als je kind nog geen zes jaar oud is, mag het eventueel ook 
halve dagen naar school.  
Wat moet je als ouder doen als je kind afwezig is: 

Privacy

De school bezorgt je jaarlijks documenten waarin je kunt aangeven:
- of er foto’s van je kind gepubliceerd mogen worden, voor intern en/of extern gebruik 
- of je gezin in het adressenboekje mag komen en met welke gegevens 

Contact
Buddy ‘wegwijs’ voor nieuwe ouders
buddy.appeltuin@gmail.com  

De school
Coördinator: An Kolenberg 
Administratief medewerkers: Fanni Hinsenkamp, Vera Hüllenkremer, Wout Vanreusel 
De Appeltuin , Weldadigheidsstraat 74 , 3000 Leuven 
016/20 40 63 
secretariaat@appeltuin.be 
  
De vzw De Appeltuin

Voorzitter: Klaar Vanhooymissen 
De bestuursleden en hun contactgegevens staan op de intranetpagina van www.appeltuin.be 

  De inrichtende macht
Voorzitter: Kaat Vandensavel
Raad van Bestuur Scholengroep 11 
Rerum Novarumlaan 1, 
3010 Kessel‐Lo 
info@scholengroep11.net  
Tel: 016/31 45 70 
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Zorgteam
Zorgcoördinator: Marieke Roels 
zorg@appeltuin.be 
Tel: 016/31 45 70 

CLB
CLB- verantwoordelijke voor onze school: Renate Kums. 
renate.kums@clbleuventienen.be  
0477/63 49 75 

Leerkrachten, medewerkers en (klas)ouders

Zie adressenboekje op papier, of het intranet op www.appeltuin.be  

Meer info – nuttige websites

De school
Op de website vind je de jaarkalender, het adressenboek, de klasouders, informatie over Kinderkuren op 
onze school, het beleid rond zorg en rond pesten, het schoolreglement, een uitgebreide historiek van De 
Appeltuin, de freinetwerking, foto’s, ...  
www.appeltuin.be  

Over de pedagogie van Freinet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Freinetonderwijs 
http://freinetbeweging.be/  

Het CLB
https://www.clbleuventienen.be   

Het GO! en de scholengroep
https://www.g-o.be 
https://huis11.be/basisonderwijs/  

Kinderkuren
https://www.leuven.be/kinderkuren  
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Woordenlijst
Atelier 
Leerkrachten en ouders organiseren één vrijdag per maand een klasoverschrijdend kleuteratelier, een 
soort workshop. Kleuters van verschillende klassen en leeftijden gaan er in een klein groepje aan de slag: 
soep maken, knutselen, experimentjes doen, turnen, ... Ook in de lagere school zijn er dergelijke ateliers rond 
beeldende vorming en expressie. Meld je gerust aan om eens zo’n atelier te begeleiden!

Algemene vergadering (AV)
Elke vzw houdt ten minste eenmaal per jaar een algemene vergadering met de leden. Ook de vzw De 
Appeltuin vergadert ongeveer twee keer per jaar met alle ouders en leerkrachten. Op de algemene 
vergadering komen de schoolwerking en de activiteiten van de werkgroepen aan bod, net als de 
verkiezing van het bestuur, de boekhouding, ...

Bestuur
Het bestuur van de vzw Appeltuin bestaat uit een groep ouders, de coördinator en een aantal 
leerkrachten.  
Het bestuur ... 
- draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de vzw Appeltuin 
- draagt de financiële verantwoordelijkheid van de vzw Appeltuin 
- organiseert twee keer per jaar een algemene vergadering. Dit is het hoogste bestuurlijke orgaan 
van de vzw. 
- coördineert en stuurt de verschillende werkgroepen en werven 
- volgt de schoolontwikkeling mee op en vervult een actieve rol in het bevragen van ouders,  
werkgroepen en schoolteam om dat proces duurzaam te ondersteunen 

Beurtrollen - Boterhammentijd
Bij de kleuters komt er iedere middag een ouder beurtrollen om 12u: melk en water uitdelen, kleuters 
aansporen nog wat meer te eten, bekers afwassen, jassen en schoenen voor de speeltijd helpen 
aandoen,... Rond 13u ben je zeker klaar. 
Geef je naam op voor een middag beurtrollen aan het prikbord aan de klasdeur. Je zorg daarmee dat de 
leerkracht van je kind zelf even een pauze kan nemen en je leert de klasgenoten van je kind al gauw 
goed kennen.  

Briefke 
Wekelijkse nieuwsbrief met allerlei schoolinfo. Ontvang je het Briefke nog niet. Stuur een e-mail naar 
administratie@appeltuin.be en wij brengen het voor jou in orde! 
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Buddy
Een buddy is een ouder die al kinderen in De Appeltuin heeft en je kan helpen bij allerlei vragen over de 
klas of school. Weet je bijvoorbeeld niet wat beurtrollen betekent, vraag je je af wanneer je kind gaat 
zwemmen of ben je benieuwd naar het zingen op vrijdag? Je buddy legt het je graag even uit! Het fijne 
aan een buddy is dat je een rechtstreeks, snel aanspreekpunt hebt bij een ouder die net als jou kinderen in 
De Appeltuin heeft en dus ook ooit zelf moest ontdekken hoe de school werkt. 
Wil je graag een buddy? Stuur een e-mail naar buddy.appeltuin@gmail.com en we zoeken er graag een 
voor je uit! 
Zin om zelf een buddy te worden? Stuur je gegevens naar buddy.appeltuin@gmail.com en we brengen je 
in contact met een nieuwe ouder. 

CLB
Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De Appeltuin werkt samen met het CLB GO! Leuven-Tienen- 
Landen. Ouders, leerlingen en leraren kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, 
psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers ... 
Een aantal keer in de schoolloopbaan van je kind organiseert het CLB een verplicht medisch onderzoek. 
Andere acties vanuit het CLB zijn vrijblijvend, of gebeuren naar aanleiding van een concrete hulpvraag. 
https://www.clbleuventienen.be   

Coördinator 
De Appeltuin kent geen klassieke directeur, maar wel een coördinator. Zij neemt een administratief-
ondersteunende rol in binnen het leerkrachtenteam, zetelt in het bestuur van de vzw, is contactpersoon 
voor de scholengemeenschap. 

De grote en de kleine hal
Centraal in het schoolgebouw uit 1909 ligt de imposante grote hal waar alle klaslokalen op uitgeven. De 
grote hal is erg geschikt voor evenementen zoals het zingen op vrijdag, schoolfeesten, ... 
Daarnaast is er een ook een kleine hal, namelijk de doorgang tussen grote en kleine speelplaats met het 
schoolprikbord waarop je veel informatie kan lezen.  

Hoeken in de klas
Freinetscholen kenmerken zich door hun hoekwerking. Na de praatronde (in de praathoek) kiezen de 
kleuters zelf in welke hoek ze aan de slag gaan: de poppenhoek, boekenhoek, knutselhoek, het keukentje, 
de knusse hoek om even uit te rusten, ... Ook in de lagere school moeten de kinderen niet heel de dag aan 
een vast tafeltje blijven stilzitten, maar krijgen ze de kans om een plek uit te kiezen die het beste bij hun 
gekozen leeractiviteit aansluit.  

Kamp
Elke klas onderneemt jaarlijks een kamp. De instapklas houdt het gewoonlijk bij een leuke daguitstap, 
maar de oudere klassen overnachten enkele dagen tot een week op de kampbestemming. Er gaan altijd 
ouders mee om te helpen. 
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Kinderkuren
De voor- en naschoolse opvangdienst door de stad Leuven. Een vast team van opvangers houdt toezicht 
op school, speelt met je kind en organiseert allerlei activiteiten. Voor sommige activiteiten moet je je kind 
inschrijven. Informatie daarover staat in het Briefke.  

Klas
De Appeltuin werkt met graadklassen: de instapklas, twee klassen jongste kleuters, twee klassen oudste 
kleuters, drie (kleinere!) klassen in de eerste graad van de lagere school, twee klassen voor de tweede 
graad en twee klassen voor de derde graad.  
De klassen krijgen de naam van hun leerkracht (bv. klas Hanne, klas Emma, klas Wout/Barbara,...)  
De kinderen spreken hun leerkracht overigens ook gewoon bij de voornaam aan. 

Klasboek of blog
Freinetklassen houden een klasboek of een blog bij over activiteiten tijdens het schooljaar, zoals projecten, 
uitstappen, de resultaten van onderzoeksvragen en experimenten. Voor de kinderen is het fijn om naar dit 
‘klaspatrimonium’ terug te grijpen en herinneringen op te halen.  

Klaskrant
De kinderen geven geregeld een klaskrant uit met tekeningen, foto’s, raadsels en mopjes, rapportages, ... 

Klasouder
Per klas neemt een ouder de rol van klasouder op. Die persoon fungeert als extra aanspreekpunt, als 
coördinator van klasuitstappen, doorgeefluik van belangrijke mededelingen ... 

Klussenman Erwin
Erwin is een vaste waarde op school. Hij repareert wat stuk is, ontwerpt spullen die anders zouden 
moeten worden aangekocht en staat de klassen bij in hun technische projecten. 
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Koffie en thee
De eerste ochtend na elke schoolvakantie praten de ouders gezellig bij op de speelplaats, bij een kopje 
koffie of thee.  

Opendeurdag (ODD)
De Open Dag in mei is tegelijk ook het jaarlijkse schoolfeest. De klassen tonen hun projecten; er zijn 
workshops en spelletjes, een free podium, lekker eten, ...  

Poetsen
Elk gezin krijgt vier keer per jaar tijdens het weekend een poetstaak in de klas. Het bedrijf Mo-Clean neemt 
weliswaar de grote poetstaken op zich (de hal, de toiletten en de klasvloeren), maar jij kan van de 
leerkracht de vraag krijgen om de tafels en stoelen eens grondig te reinigen of de vensterbanken, een 
kast, ... Je kan ook speelgoed meekrijgen of vuile doeken om thuis in de (af)wasmachine te steken.  
Ook als je meerdere kinderen op school hebt, kom je overigens niet vaker dan drie tot vier keer per jaar 
aan de beurt. De school houdt hier namelijk rekening mee wanneer ze de poetslijsten opstelt. 

Praatronde 
Typisch voor het freinetonderwijs is de praatronde aan de start van elke schooldag. De kinderen vertellen 
er om beurt wat hen op dat moment bezig houdt. Dat wordt dan in een praatrondeboek genoteerd. De 
interesses van de kinderen kunnen de aanleiding vormen voor een klasproject. Ze overleggen, plannen, 
verdelen de taken, ... 

Schoolraad
Elke week vaardigen alle klassen de lagere school en de oudste kleuters twee klasgenoten uit de 
klasraad naar de schoolraad af, waar ze bekommernissen aankaarten en concrete afspraken maken 
over de schoolwerking en de regels op de speelplaats. De kinderen stellen daarvan zelf een verslag op. Je 
kunt dat lezen op het prikbord in de kleine hal en in het Briefke 

Vrije tekst
De naam zegt het al: leerlingen bepalen zélf wanneer ze schrijven, waarover ze schrijven en in welke 
vorm ze dat doen. Zelf geschreven teksten voorlezen, andere teksten optimaal bewerken, ze 
vermenigvuldigen en verspreiden, sommige onderwerpen uitdiepen, ... het is dé manier om geschreven 
taal voor de kinderen tot een zinvolle, motiverende en in het schoolwerk geïntergreerde aangelegenheid 
te maken. In freinetklassen vormt de vrije tekst daarom de spil van het taalonderwijs. 
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Werkgroepen en werven
Elke werkgroep en werf bestaat uit ouders en ten minste één 
leerkracht. Ook ouders die nieuw zijn in De Appeltuin kunnen zich 
aansluiten, graag zelfs! Jouw bijdrage en frisse ideeën zijn welkom! 
Werkgroepen zijn de motor van verandering in De Appeltuin. 
Sommige werkgroepen functioneren permanent. Die vaste 
werkgroepen zijn: Inschrijvingen en onthaal, Infrastructuur, Pedagogie, 
Financiën, Diversiteit en Communicatie. Andere werkgroepen bestaan 
slechts tijdelijk als ‘werf’, om bijvoorbeeld een idee vanuit de algemene 
vergadering concreet te maken en te implementeren. Op dit moment 
lopen er werven rond subsidies aanvragen, het buddyproject, een 
voorleesproject. Ouders kunnen steeds een nieuwe werf voorstellen.  

Zingen
Gezamenlijke afsluiting van de schoolweek. De hele school verzamelt 
om 15u20 in de grote hal en elke klas brengt er een lied voor de 
andere klassen en de ouders. 

Zorgcoördinator en 
ondersteundende leerkrachten
De zorgcoördinator Marieke en de ondersteunende leerkrachten 
vormen samen het zorgteam op school. Ze komen de leerkracht 
regelmatig helpen in de klas. Voor kinderen met specifieke 
zorgbehoeften organiseren ze overleg met alle betrokkenen en een 
aanpak op maat. 

Nog vragen?  
Spreek de leerkracht aan!


