
OPEN DAGEN
ZATERDAG 16 - ZONDAG 17 MEI 2020
telkens van 14.00u tot 17.00u



het verschil 
maken

verder 
kijken

vragen 
stellen

jezelf 
zijn

uitgedaagd 
worden

Basisschool  
de TOEKOMST! speerpunten  

voor de TOEKOMST

Onderwijs van nu voor kinderen van nu. 
Met veel zelfstandigheid: probeer het zelf 
eens, doe maar.

Leren buiten de klasmuren. Met grote 
ogen en oprechte belangstelling kijk je 
naar alles en iedereen op deze aardbol.

“Waarom?” is de meest slimme vraag.
Jij mag die gerust stellen. Zoveel als
je wil.

Je kan opgroeien in een omgeving 
zonder onderlinge competitie. Dat is 
belangrijk voor je persoonlijkheids-
vorming: hey, jij bent oké.

Uitdagende verdiepingsopdrachten 
en projecten prikkelen je om nog een 
stapje verder te gaan in je ontwikkeling. 
Regelmatig bekijken we samen wat wel 
lukt of wat niet.
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Ben je op zoek naar een school die de toekomst voluit 
omarmt? Met onderwijs van nu voor kinderen van nu? Waar 
ondernemingszin, zelfvertrouwen en enthousiasme voorop 
staan omdat deze eigenschappen later het verschil zullen 
maken? Waar je kind zichzelf mag zijn en onbevangen durft 
verder kijken, vragen stellen en uitgedaagd worden met 
nieuwe leerstof en spannende projecten?
Omarm dan De Toekomst! 

Aandacht voor elk kind
Het schoolteam is deskundig en gedreven en ijvert voor:
- wederzijds respect
-  beleefdheid
- orde en discipline

Jouw kind krijgt de nodige zorg op maat. Hij of zij komt 
terecht in kleinere leerlingengroepen dankzij de extra 
klassen. 

We werken nauw samen met het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB) Avelgem, logopedisten, 
kinesitherapeuten, medewerkers van revalidatiecentra, …

Op de campus in Avelgem loopt je kind school van 
het eerste tot het achttiende levensjaar.  
Na zijn achttiende kan je kind eventueel terecht 
in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) 
voor aanvullende opleidingen. 

Kan het makkelijker? Voor jou als ouder is 
dat alvast heel praktisch.

0 – 3 jaar: 
Kinderdagverblijf 
De Toekomst
Hier begint de toekomst!

2,5 – 6 jaar: 
Kleuteronderwijs in 
Basisschool De Toekomst 
Hier worden kinderen 
spelenderwijs wijzer!

6 – 12 jaar: 
Lager onderwijs in 
Basisschool De Toekomst  
Hier worden kleine kinderen 
grote namen!

12 – 18 jaar: 
Atheneum Avelgem 
Hier worden wilde dromen 
echte plannen!

18 - …. jaar: 
Hét CVO 
Hier worden eersteklas-
opleidingen een feit!

Onze basisschool is knus en veilig. 
Je kind speelt op één van de vijf gescheiden 
speelplaatsen – volgens leeftijd – of in de 
leuke speeltuin. 

De TOEKOMST DURFT !

Meer dan voldoende 
plaats voor  
klein en groter

Lagere afdeling

Kleuterafdeling

Kinderdagverblijf



Op zoek naar een goede start voor 
de toekomst van je kind? Sluit 
dan De Toekomst in je hart!
Het kinderdagverblijf bevindt 
zich op de campus van de school. 
Het heeft een eigen veilige tuin, 

volledig afgescheiden van 
de oudere kinderen. 

De allerkleinsten leven zich 
uit op een aparte peuter- 
en kleuterspeelplaats. 
Een kinderverzorgster is  
voor hen in de weer. 

Wat je betaalt, hangt af van 
je inkomen. Een deel ervan is 
fiscaal aftrekbaar. 

Elke Rasschaert
T 0488 08 08 25 – T 056 64 48 50
zonnetjeavelgem@infano.be
Kerkhofstraat 51 – 8580 Avelgem
www.bsDeToekomst.be

Kinderdagverblijf 
De Toekomst

Zorg voor de 
allerkleinsten

Vanaf de peuterklas geeft een 
leerkracht lichamelijke opvoeding 

alle bewegings activiteiten. 

Jouw kind kan er terecht voor 
een kwaliteits volle en deskundige 

kinderopvang,  
van 0 tot 3 jaar.

De allerkleinsten 
laten we wennen 
in onze huiselijke 

Jules-klassen.

We zijn open  
alle weekdagen  

van 7.00 tot 18.00 uur,  
ook tijdens de 

schoolvakanties. 

Informatie en  
inschrijvingen

Vanaf de tweede kleuterklas 
krijgt je kind spelenderwijs 

de eerste lessen Frans.

Vanaf de derde kleuterklas 
leert je kleuter  

zwemmen.

We voorzien een vlotte begeleiding in 
de overgang tussen derde kleuterklas 
en eerste leerjaar. 



De groten bieden we een uitdagende en prikkelende 
leeromgeving aan. We dagen je kind constant uit met 
moderne onderwijsmethoden en leermiddelen, nieuwe 
leerstof, spannende bos- en zeeklassen. 

In het leespaleis en de meetklas stimuleren we je kind om 
met de leerstof aan de slag te gaan. Regelmatig bekijken we 
samen wat lukt of wat niet. 

Investeringen voor 2020
Sparen voor een grote overkapping op de speelplaatsen 
in de lagere afdeling | Vergroening speelplaatsen | Nieuwe 
huisstijl | Belijning in de sportzaal | Verlichtingsarmaturen en 
ledlampen in kleutergebouwen en sportzaal | Sportparcours 
speelplaatsen lagere afdeling | Verdere digitalisering: 
ledbeamers, educatieve platforms …

We vangen je kind graag op in de voor- en naschoolse 
opvang OKEE in de schoolgebouwen, elke dag  
van 06.45 tot 18.30 uur.

Het uitgebreid leerlingenvervoer brengt je 
kind van en naar huis, maar ook naar alle 
regionale onthaalouders, minicrèches en 
kinderdagverblijven. 
Het leerlingenvervoer is gratis voor kleuters. 
Sommige leerlingen van de lagere school kunnen ook gratis  
gebruik maken van de schoolbus (woonplaatsafhankelijk). 

Je kind kan ook mee met het fietspoolproject.

Nog een pluspunt? We bieden je kind kwaliteitsvolle 
warme maaltijden aan.

Open en vlotte communicatie
De maandelijkse schoolkrant INFO 
houdt je op de hoogte van alles 
wat er in de school gebeurt. Via de 
website en socialemediakanalen 
hoor je de allerlaatste nieuwtjes. 

Als oudervriendelijke school 
geven we leerlingen en ouders 
inspraak via de leerlingenraad en 
het oudercomité. We investeren ook 
veel tijd in informatiemomenten en 
oudercontactavonden.

Actieve accenten
We organiseren allerhande sportactiviteiten: middagsport, 
sportinitiaties en klassentornooien. Naast de zwemlessen 
voor de lagere afdeling organiseren we een wintersportdag 
voor het zesde leerjaar. 

We nemen actief deel aan gemeentelijke en sociale 
evenementen, werken samen met lokale woon- en 
zorgcentra en doen activiteiten met het Conservatorium, 
de Gemeentelijke Academie voor Visuele Kunsten (GAVKA), 
de Chiro en lokale verenigingen. 

Kortom, de school heeft een bijzonder sterke en warme 
verankering met de buurt.

Uitdagende leeromgeving  
voor de groten Praktische meerwaarde
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Justine De Boel 

“Ik ben altijd goed 
opgevangen geweest bij 
problemen.”

 
 
Victor Loobuyck 

“Elke leerling krijgt gelijke 
kansen en kan zijn mening 
uiten.”

 
 
Tom Decock 

“Het aanleren van 
belangrijke waarden 
en levenslessen.”

 
Johanna Dewaele 

“Veel toffe leerkrachten.” 

•	 5	speelplaatsen	volgens	leeftijd:	
- 3 voor de lagere school 
- 1 voor kleuters 
- 1 voor peuters

• voor- en naschoolse opvang op school 
van 06.45 tot 18.30 uur

• zwemmen vanaf de 3de kleuterklas

• vlotte communicatie naar ouders via 
de maandelijkse schoolkrant INFO, 
website en sociale media

• vrije keuze uit levensbeschouwelijke 
vakken en voorbereiding op eerste 
communie, lentefeest, heilig vormsel 
en feest vrijzinnige jeugd

• leerlingenvervoer (ook van en naar alle 
regionale onthaalouders, minicrèches 
en kinderdagverblijven)

• een schoolloopbaan van 0 tot 18 jaar 
op 1 campus, je hele gezin kan hier 
terecht

Meters en peters  
aan het woord 

Praktische troeven van 
Basisschool De Toekomst  
in het kort

Op onze website komen 
onze meters en peters 
uitgebreider aan het woord:
www.bsdetoekomst.be/
klassen/meter-en-peter/



Meer weten?
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be
www.bsdetoekomst.be

ALLE KLASSEN OPEN OP ZATERDAG en ZONDAG

• clownanimatie in de kleuterafdeling
• videomontages en fotoprojecties
• info- en inschrijvingsstanden
• draaimolen, schminkstand, springkasteel en visput
• rondleidingen
• en nog véél meer …

ACHTERAF KUNT U GENIETEN VAN EEN 
DRANKJE IN ONS SCHOOLRESTAURANT
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