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Samen (met alle partners) vliegen we hoger!  

Het moto van Basisschool de Vlieger! 

 

Wij zijn de enige basisschool in Kasterlee  

met kleuterschool én lagere school onder één dak, 

o De Vlieger is de ENIGE BASISSCHOOL in Kasterlee met kleuterschool én lagere 
school onder één dak, van 2,5 tot 12 jaar. 

o Wij groeien door in één opvoedingsproject zonder drempels. Jongen of meisje, 
ongeacht onze huidskleur, houden we samen de Vlieger hoog. 

o Leerkrachten 1ste leerjaar geven zorg in de kleuterschool, zorgjuf doet middagbewaking 
bij de kleuters, kleuterjuffen overleggen dagelijks met leerkrachten 1ste leerjaar om zo 
de drempel tussen kleuterschool en lagere school te minimaliseren.  

o Leerkrachten 1ste leerjaar én kleuterjuffen 3de kleuterklas bespreken samen de 
kinderen. Dit werkt preventief en zorgt voor een sterk zorgnetwerk.  

o Projecten lopen door van kleuterschool tot in de lagere school en bouwen zo mee aan 
de totale ontwikkeling van het kind.  

o Gelijklopende hulpmiddelen die herkenbaar zijn doorheen de hele school en voor 
kinderen een houvast zijn:  rekenpicto’s,  leerstrategieën, kalenders, tijdwijzers, …  

 

Een school met oog voor de ontwikkeling van het totale kind. 

      Het rood in onze Vlieger staat voor onderwijzen van  het totale kind. 

o Kinderen leren reflecteren over eigen werk, leren ontspannen, leren genieten van 
gezonde voeding en krijgen tijd voor extra beweging.  

o We zorgen voor ontwikkeling van het cognitieve, sportieve, sociale en hebben oog voor 
het emotionele, het welbevinden van ieder kind.  

o Ben je beeldknap, taalknap, wiskundeknap, sportknap, sociaal knap, … we hebben 



ieder nodig om een mooie harmonieuze schoolgemeenschap uit te bouwen. 
o Sport en beweging een belangrijke manier om kinderen te leren ontspannen een 

gezonde geest in een gezond lichaam te creëren.  
▪ Middagsport, zwemmen, dans, sporttornooien, …  
▪ One mile a day. 

o Onze slogan: ‘ wie zich goed voelt, komt tot leren!’.  
 
 

Een warme school waar iedereen zich goed voelt. 
Het oranje staat voor onze warme school waar we willen dat iedereen zich goed                                                                                     

      voelt.   

o Een school waar iedereen tijd maakt voor elkaar zodat elk kind zichzelf mag zijn, met 
zijn beperkingen en zijn mogelijkheden! Zo geven we kinderen de kans om te groeien 
en te ontwikkelen.                           

 

Een zorgende school met onderwijs op maat van elk kind.  

       We zijn een  zorgende school met onderwijs op maat van elk kind. Er is hulp en     

       aandacht voor kinderen met leerproblemen.  

o Onze sterk opgeleide Banaba zorgcoördinator heeft heel wat kennis en expertise zodat 
er snel preventief gewerkt wordt in de klassen. Ze coördineert de zorg op school en is 
daarnaast erg actief aanwezig in het 1ste en 2de leerjaar.  

o We zijn sterk in onze preventieve klaswerking om zo te zorgen dat we zoveel mogelijk 
kinderen op het gewone traject kunnen meenemen. We bieden een basistraject aan 
als het iets moeilijker loopt en dit altijd in samenspraak met de ouders.  
▪ Een trager leerpad op niveau van het kind kan in specifieke situaties nodig zijn 

om het kind nog leerkansen te geven.   
▪ Daarnaast zetten we in de Vlieger in op een versneld traject voor 

hoogbegaafden. Vanuit het expertisecentrum EXENTRA wordt het team 
opgeleid om vanuit de visie van Tessa Kieboom, een aangepast leerpad hoog-
begaafden op te zetten. Het is een ver doorgedreven vorm van zelfstandig werk 
met dispensatie van leerstof.  

▪ We zijn sterk in ons leesbeleid en dit door het project Kwartierlezen dat zorgt 
voor leesplezier.  

 

Een samenwerkende school zonder drempels, waar iedereen welkom is. 
Het blauw in onze vlieger staat voor een samenwerkende school,  zonder drempels  

        waar iedereen welkom is! Kinderen groeikansen geven, dat is teamwerk tussen  

        leerkrachten, leerlingen en ouders en daar zetten wij op in!    

o Een school waar geluisterd wordt en men samenwerkt met ouders, want opvoeden en 
leerkansen geven doen we samen.                                

 

Een gemeentelijke, neutrale eigentijdse school. 

o We zijn een gemeentelijke school en het schepencollege is ons schoolbestuur. 
o Wij volgen de gemeentelijke leerplannen van OVSG. 
o  Oog voor gezonde voeding. 

▪ Verse warme soep van november tot april. 

▪ Scherpe prijzen voor gezonde dranken. 

▪ Woensdag gratis fruitdag. 

o Oog voor leerrijke uitstappen aan democratische prijzen. 

 



o Oog voor verzorgde meerdaagse uitstappen. 
▪ Zeeklassen – Oostduinkerke – 5e leerjaar. 

▪ Sneeuwklassen – Plaffeien (Zwitserland) – 6e leerjaar. 

o Vrije godsdienstkeuze. 
▪ We hebben voor elk Levensbeschouwelijk Vak een leerkracht en deze vakken 

worden gelijktijdig aan dezelfde klas gegeven.  

▪ Kinderen leren op deze manier breeddenkend te zijn en respect te hebben voor 

ieders eigenheid, ieders geloof.  

▪ Waarden, normen én respect dragen wij hoog in het vaandel.  

 

Onze Visie is weergegeven in ons logo en zo lees je dat elke kleur van onze 

Vlieger een stuk van onze visie uitstraalt.    

o De witte letters van ‘DE VLIEGER’ staan voor het positieve, de 

eenvoud, de stilte, de kalmte en de vrede die we op school willen 

bewaren. Elke dag een nieuw begin met nieuwe kansen voor elk kind.  
 

o Blauw de basiskleur van ons logo, staat voor  wilskracht, nastreven van idealen, geloof  

       en vertrouwen en dat willen we als school uitstralen.  

En dan is de cirkel rond!  

Ons logo is een  uitstraling van een moderne school waar we onze kinderen leren samenleven 

met alle culturen, handvaten geven om elkaar te respecteren en te waarderen.  Samen leven 

is leren van en met elkaar, dat is de toekomst en daar bereiden wij onze kinderen op voor. Een 

stap voor in het secundair! 

 

 


