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1. ALGEMEEN WETTELIJK LUIK 
 
 

1.1. VOORWOORD 

 

Als centrale examenschool heten wij u van harte welkom op onze school. 

 

Voor vele ouders is dit waarschijnlijk de eerste ontmoeting met de school. U nam 
immers de bewuste en moedige keuze om zelf in te staan voor het onderwijs van uw 
kind. 
U vindt alle informatie omtrent huisonderwijs via de volgende link: 
http://onderwijs.vlaanderen/ouders 
 

 
 
u vindt er alle informatie omtrent huisonderwijs en de examencommissie: 
 

 
 
 
 
 
Via deze brochure wensen wij u verder in te lichten omtrent de organisatie van de 

examens. 

 

Veel succes! 

 

http://onderwijs.vlaanderen/ouders
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1.2. Procedure tot het behalen van het getuigschrift Basisonderwijs 

 

Op het einde van het schooljaar beslist de klassenraad van een school autonoom of 

haar leerlingen al dan niet de minimumdoelen hebben behaald om over te kunnen 

gaan naar het eerste leerjaar van het middelbare onderwijs. Bij het nemen van deze 

beslissing houdt de klassenraad rekening met zowel het proces als de prestaties van 

haar leerlingen. 

 

Doordat uw kind deelneemt aan de examens via de Examencommissie Basisonderwijs 

kan de examenschool geen uitspraak doen over het proces en enkel de prestaties in 

rekening brengen. 

Bij het meten van de prestaties zijn de eindtermen de maatstaf. Meer inlichtingen over 

deze eindtermen kan u inwinnen via: http://onderwijs.vlaanderen/ouders. 

 

Het getuigschrift Basisonderwijs wordt uitgereikt indien uw kind aan álle proeven heeft 

deelgenomen en voor elk van de volgende leergebieden minimum 50% behaalt: 

 

 Nederlands; 

 Frans; 

 Wiskunde; 

 Wereldoriëntatie; 

 Lichamelijke opvoeding; 

 Muzische vorming 

 

Indien uw kind niet geslaagd is, dan zal dit door de school geduid worden. 

 
Veel succes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://onderwijs.vlaanderen/ouders
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2. SCHOOLEIGEN LUIK 
 
 

2.1. VISIE VAN DE SCHOOL 

 

ONS SCHOOLEIGEN OPVOEDINGSPROJECT IN 10 PUNTEN 

 

1. Onze school wil een school zijn waar het uniek zijn van ieder kind 
gerespecteerd wordt. 
Ieder kind heeft beperkingen en mogelijkheden. Daarom krijgt het ruimte, 
tijd en aandacht om zijn specifieke bekwaamheden op eigen tempo te 
ontplooien. 

2. Hoofd, hart en handen zijn evenwaardig. 

We streven naar een harmonische ontwikkeling van de totale ontplooiing 

van onze kinderen.  

Het hoofd, het hart en de handen zijn alle drie even belangrijk en 

noodzakelijk om die doelstelling te kunnen realiseren. Onze school tracht 

daartoe de basis te leggen. 

3. Onze school wil een school zijn waar sociaal voelende mensen gevormd 
worden.     
Wij willen bijdragen tot eerbied en gevoeligheid voor de vele sociale 
waarden die de grondslag vormen voor een menselijke maatschappij: 
eerbied voor elke mens, verdraagzaamheid voor het anders zijn van de 
andere, waardering voor ieders inbreng en verantwoordelijkheid voor 
elkaar, staan hoog in onze vaandel geschreven.  
4. Onze school wil kwalitatief onderwijs bieden, aangepast aan de nieuwe 
leerplannen en rekening houdend met de eindtermen.  

We willen ons inzetten om een degelijke opvoeding mee te geven.  

Hierbij is er aandacht voor het kind in zijn totaliteit : 

     - Voor het verwerven van kennis. 

     - Voor het aanleren van vaardigheden. 

     - Voor het ontwikkelen van een aantal belangrijke attitudes. 

Zo helpen wij kinderen groeien tot harmonisch ontwikkelde persoonlijkheden 

met respect voor diepmenselijke waarden. Daartoe zal ieder personeelslid 

de nodige inspanningen leveren.  

5. Onze school wil een school zijn waar opgevoed wordt tot 

zelfstandigheid.  

Zelfstandig is verstandig! Fundamenteel vinden wij de opvoeding van 

jonge mensen tot zelfstandigheid. Onze school wil daarom een passende 

bijdrage leveren om de kinderen te begeleiden in hun groei naar 

zelfstandigheid. We willen kinderen kansen geven om zelf initiatief te leren 

nemen en verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. 
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 6. Wij willen een school zijn die waardering voor techniek niet uit de weg 

gaat. 

We willen kinderen vertrouwd maken met de technologische vooruitgang 
en hen dit didactisch technisch  materiaal leren gebruiken. 

7. Onze school wil een school zijn die open staat voor overleg met andere 
deelnemers. 
Participeren kan je leren! Het schoolbestuur, de ouderraad, de schoolraad, 
het CLB, de leesouders, … zijn welkom om op een positieve manier bij te 
dragen tot een gunstig klimaat.  
Op die  manier wordt samenwerken ervaren als een onmisbaar iets. 

8. Onze school wil een school zijn waar mens en wereld religieus geduid 
en beleefd worden. Wij streven een christelijke opvoeding na. De 
geloofsontwikkeling zien wij als een wezenlijk onderdeel van de opvoeding 
van onze kinderen, waarbij we de gelovige houding van Jezus als 
voorbeeld stellen. Dit proberen wij te realiseren vanuit een degelijk 
godsdienstonderricht in de  klas, het begeleiden van een gelovige beleving 
op school en een dagelijks voorleven van deze waarden door het 
personeel van de school zelf. 

9. Onze school wil een creatieve en een muzische school zijn. 
We willen voldoende kansen geven aan de creativiteit van de kinderen. Op 
die manier kan een kind een persoonlijke inbreng hebben in de omgang 
met mensen en dingen. Zo krijgt het ook kansen tot persoonlijk werk en tot 
het nemen van initiatief. Dit kan tot uiting komen in muzische vakken als 
beeldopvoeding, muziek, drama, poëzie, muzisch taalgebruik en 
bewegingsopvoeding.      
10. Onze school heeft oog voor het milieu. 

Onder milieu verstaan we alles wat deel uitmaakt van de omgeving van de  
mens. Dat houdt zowel de natuur in als de materiële cultuur (alles wat door 
mensen is gemaakt). Natuur vatten we als een deel van het milieu dat niet 
door de mens tot stand is gebracht. Via het recycleren van batterijen, lege 
inktpatronen, kroonkurken, papier en glas,,, leren we kinderen van jongs af 
aan sorteren en respect te hebben voor de natuur. 

Wij willen samen school maken.  
Het is onze grootste betrachting alle kinderen en leerkrachten in een 
aangenaam en positief schoolklimaat te begroeten. Als kinderen graag 
naar school komen, zijn we al voor een groot deel geslaagd in onze 
opdracht. Betrokkenheid en welbevinden van kinderen maar ook van 
leerkrachten en directie is van fundamenteel belang als we goed willen 
functioneren op school. 
We doen ons best om in iedere klas een gemoedelijke sfeer te creëren met 
extra aandacht voor de sociaal zwakkere kinderen in de klas. Onze liefde 
voor kinderen wordt gedragen door veel geduld en een grote 
luisterbereidheid. 
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2.2. HET TEAM 
 
U wordt doorheen het ganse proces geleid door ons deskundig team. Zij staan in voor 
het goede verloop van de proeven. 

 

                    
Mevr. Els Verbraekel Juf Sigrid       Juf Natasja 

Directie   klasleerkracht 6e leerjaar   Klasleerkracht 4e leerjaar 

 

                  
Juf Karin   Meester Frans       Meester Wouter 

Zorgleerkracht  Zorgleerkracht       Turnleerkracht 

 

 

 
Juf Veronique 

Klasleerkracht 4e leerjaar 
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2.3. BEREIKBAARHEID 

 

Contactgegevens: VLS Wonderster Lede 

Kasteeldreef 63-65 

9340 Lede 

053/80.09.20 

 

Ter info: enkele straten zijn éénrichtingsverkeer. 

Parkeren kan u rechtover de school. 

Op dinsdag is er markt, dan zijn de parkeerplaatsen beperkter. 

Onze school is op 5 minuutjes wandelafstand van het station. 

Tegenover de school is de bushalte van lijn 58 Aalst – Lede – Serskamp – 

Wetteren en lijn 59 Aalst – Lede – Oordegem – Wetteren. 
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2.4. INSCHRIJVEN EN PRAKTISCHE INFO 

 

Om alles tijdig te kunnen organiseren vragen wij voor 31 mei van het lopende 

schooljaar in te schrijven voor het examen. Dit kan enkel door het 

inschrijvingsformulier  aangetekend terug te sturen. (zie bijlage) 

Bijkomende informatie kan via e-mail verkregen worden. 

Aanvragen die later worden ingediend kunnen wij omwille van de drukke agenda op 

het einde van een schooljaar niet meer aanvaarden. 

Adres:     Tav Els Verbraekel 

Directeur centrale examencommissie 

Kasteeldreef 63-65 

9340 Lede 

Telefoon: 053 80 09 20 

E-mail: directie@vlswonderster.be 

Website: www.vlswonderster.be 

 
De data voor de examens worden jaarlijks kenbaar gemaakt in de maand april of mei. 
Eens de data gekend zijn zal de school deze aankondigen via de webpagina. 
 
Indien uw kind speciale ondersteuning wenst in functie van dyslexie, dysfasie, 
dyspraxie…, dan moet dit aangetoond worden via een attest, geschreven door een 
houder van een RIZIV nummer of een CLB. Dit attest moet ten laatste twee weken 
voor aanvang van de proeven worden overhandigd aan de directeur van de school. 
 

2.5. Materiaal mee te brengen 

 

Om uw kind de kans te geven de toetsen in optimale omstandigheden af te leggen, 
hebben zij de volgende materialen nodig: 
 

 Nederlandse woordenboek; 
 Rekenmachine; 
 Geodriehoek; 
 Meetlat (30cm); 
 Potlood en gom; 
 Kleurpotloden; 
 Pen; 
 Schaar; 
 Lijm; 
 Sportkledij 
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2.6. Over toetsen en inhoud 

 

Taal en wiskunde: omvat een schriftelijke proef. 
 
Frans: Het examen Frans bestaat uit een mondelinge proef en een luisterproef. 
De mondelinge proef mag thuis worden voorbereid en bestaat uit een gesprek waarin uw 

kind zichzelf zal voorstellen. Er kunnen ook vragen gesteld worden over hobby’s, vrienden, 

familie, woonplaats en andere items beschreven in de eindtermen Frans. … 

Durven spreken en kunnen luisteren staan hierbij centraal. 

 

Wereldoriëntatie: Voor het behalen van de eindtermen wereldoriëntatie wordt gekozen voor 
een geïntegreerde benadering. We hebben het dan vooral over lesinhouden met een 
uitgesproken geografisch, historisch, natuurkundig, technisch, … karakter. 
 

Naast het examen wereldoriëntatie verwachten wij van elke deelnemer een ’spreekbeurt’  

van een tiental minuten over een zelf gekozen onderwerp. 

Om na te gaan of de eindtermen ICT bereikt werden, vragen wij deze spreekbeurt op computer 
uit te werken en ze digitaal te presenteren. Tijdens de spreekopdracht evalueren wij tevens de 
spreekvaardigheid. 
 

Muzische opvoeding 

Iedereen die deelneemt aan de centrale examens stelt een portfolio Muzische opvoeding 

samen. Deze talentendoos kan een verzameling zijn van foto’s, werkstukken, 

filmfragmenten, gedichten, liedjes, museabezoeken, attesten, diploma’s … te linken aan één 

van de vijf domeinen van dit vak. Deze domeinen zijn muzikale opvoeding, beeldopvoeding, 

dramatisch spel, bewegingsexpressie en muzisch taalgebruik. 

 

Lichamelijke opvoeding 

Zwemmen: een brevet van 25 meter kunnen voorleggen. 

Lichamelijke opvoeding: test rond basiscompetenties. Deze test vindt plaats op school. Wie 

lid is van een sportclub, mag dit lidmaatschap toevoegen aan de talentendoos. 
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3. BIJLAGE: INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

Inschrijvingsformulier centrale examens basisonderwijs juni 2020 

 

Ondergetekende ……………………………………………………………… 

 

Ouder / voogd van …………………………………………………………… 

 

Geboortedatum (kind): …../…../………   geboorteplaats (kind): ……………. 

 

Rijksregisternummer: …………………………………………………………… 

 

Adres (kind) 

Straat: …………………………………………………………. nr: …………. 

 

Postcode: ……………………………….    

 

Gemeente/stad:………………………………………………………….. 

 

Tel of GSM (ouder/voogd): ………………………………………………….. 

 

e-mail (ouder/voogd): ……………………………………………………….. 

 

wenst zijn/haar kind in te schrijven voor de centrale examens ten einde het 

getuigschrift basisonderwijs te behalen. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de wetgeving, de organisatie 

en het verloop van de examens. 

 

Datum:     Handtekening ouders 

 

 

 

Dit inschrijvingsformulier aangetekend terugsturen naar 

Mevr. Els Verbraekel 

VLS Wonderster 

Kasteeldreef 63-65 

9340 Lede 
(uiterste inschrijvingsdatum is 31/05 van het huidige schooljaar. Poststempel geldt als bewijs.) 


