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kwalificeren 
Berk en beuk… groots in kwalitatief onderwijs. 

Vertrekkende vanuit de leefwereld van het kind streven we ernaar om het kind op te voeden tot 

een breeddenkende, sociaal vaardige leerling. De centrale ligging van onze school stimuleert 

iedereen om zoveel mogelijk buiten de schoolmuren de werkelijkheid te ontdekken en te 

exploreren.  Mede dankzij een gevarieerd aanbod aan onderwijsmiddelen en onderwijsdidactiek 

leren we de leerlingen om de snel evoluerende wereld met beide handen ‘vast’ te pakken en te 

ontdekken. 

 

Met de ‘leefwereld van het kind’ bedoelen we echt de wereld waarin de kinderen leven. 

Kinderen moeten zich kunnen ‘herkennen’ in de lessen. We streven ernaar om bij lessen 

te vertrekken vanuit de interessewereld van de kinderen. Bij kleuters staat ontdekken 

centraal. Dit gebeurt steeds rond één bepaald belangstellingsthema. 

We zijn een centrumschool en zoeken dan ook heel wat troeven in onze nabije omgeving. 

 

De school ligt vlakbij de  

 Sportvelden 

 Natuurvlekjes (Wilgenhoekje, Wijmelbroek) 

 Kerk 

 Bibliotheek 

 Ontmoetingscentrum  

 Winkels 

 Gemeentehuis  

 Musea 

 De Gavers 

 … 

 

Klasuitstappen zijn dus een evidente zaak! 

Zo proberen we leerstof te linken aan het dagelijks leven. 

In de vestiging ‘de beuk’ bevindt zich de Deerlijkse afdeling van de academie 

voor ‘muziek,woord en dans’ Harelbeke. Ook de tekenschool heeft z’n vaste 

stek in de beuk. In de nabije omgeving vinden we ook d’Iefte (met de 

balletschool) en het appollonpand (met de omnisport). 

Dat betekent dat kinderen, zonder grote verplaatsingen te moeten doen, heel wat 

activiteiten kunnen volgen.  

Vele verplaatsingen gebeuren eveneens te voet onder begeleiding van leerkrachten. 

(Begeleide rijen)  
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