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niet tastbaar 
moeilijk te schrijven 
zeer waardevol en broos 
door bekommernis gedragen 
geestdriftig vooruitstreven 
onder mensen 
mee met de tijd… 
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INLEIDING 

 
 
Als lagere school willen we onze eigenheid een duidelijke aanblik geven. De wijze 

waarop dit opzet aangezet en verder gegroeid is, is op zich al kenmerkend… 
 
Het eerste deel “Visie van de school” wordt ingedeeld in drie grote delen: leer-

, leef- en geloofsgemeenschap. 
 

Hierin worden de voornaamste – weliswaar vrij algemeen omschreven – maar toch 
richtinggevende grondgedachten van ons christelijk opvoedingsproject 
geformuleerd. Een (steeds meegroeiende) lijst van activiteiten, toont aan hoe we 

als leerkrachten deze grondgedachten in ons totaal opvoedingspakket, trachten 
vorm te geven. 
 

Het volgende deel “Karaktertrekjes” wil de eigenheid van onze school nog meer 
in de verf zetten. 
Het omschrijft die dingen, waar we als school fier over zijn. Het kan alle kanten 

uit: enkele lucratieve activiteiten, opmerkelijke initiatieven, hoopvolle 
vaststellingen, frisse ingevingen, wat wensen, foto’s of artikels… 
Bij deze gevarieerde inhoud, proef je zeker nog wat meer van de schoolsfeer. 
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VISIE VAN ONZE SCHOOL 
 

I.LEEFGEMEENSCHAP 
 

Onze school wil een gemeenschap zijn met méér dan alleen maar aandacht voor 
“leerstofoverdracht”. In de opvoedende taak geven we veel aandacht aan een 
waaier van waarden, zoals 

 
• verdraagzaamheid 
• vriendschap smeden 

• respect voor elkaar 
• geduld 
• vergevingsgezindheid 

• soberheid 
• openheid en oprechtheid 
• eerlijk zijn 

• doorzettingsvermogen 
• kunnen verliezen 
• verantwoordelijkheid dragen voor 

elkaar 
• … 

 
We streven naar een klimaat waarin alle kinderen zich in deze school thuis en 
geborgen mogen voelen. Langs tal van verschillende activiteiten wordt aan deze 

waarden gewerkt. 
We willen kinderen – met kleine stapjes – zien groeien in hun persoonlijkheid. 
 

 
Met al de kinderen van de school 
 

• vriendschapsdag als warm onthaal (begin september) 
• herfstfeesten 
• projecten: week van de grootouders / vredesweek 

• sinterklaasfeest 
• kerstfeest 

• carnaval 
• creatieve namiddagen 
• eerstecommuniecantjes en vormelingen vieren 

• dreeffeesten: kinderdag waarbij activiteiten voor (en deels ook 
door) de kinderen worden georganiseerd 

• schoolreizen 



 6 

• sportdagen 

• aandacht voor actualiteit 
• samenkomen bij Toeka, vriend van ieder kind. 

 

 
Klas (of –overstijgende) activiteiten 

 

• onthaalmomenten in de klas 
• een actieve leerlingenraad die regelmatig samenkomt en initiatieven 

neemt. 
• peter- en meterschap: de leerlingen van het zesde leerjaar dragen 

zorg voor die van het eerste leerjaar. 

• verschillende samenwerkingsvormen: groepswerk, partnerwerk, 
hoekenwerking, contractwerk… 

• schaakgroepjes 

• voorstellingen bijwonen van Jeugd en Muziek 
• sportweek in Herentals vijfde leerjaar 
• integratie-activiteiten tussen eerste leerjaar en derde kleuterklas  

• gedichtendag 
• stimuleren van het milieubewustzijn via onze MOS-activiteiten 

• tutorlezen: vierdeklassers en tweedeklassers lezen samen. 
• S.V.S-activiteiten allerhande 
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Open school voor ouders 

 
• onthaalavond voor ouders van nieuwkomers 
• meewerken bij creatieve namiddagen 

• klassikale en individuele oudercontacten 
• actief oudercomité 

• logistieke steun van (groot)ouders bij leeruitstappen 
• ideeënbus voor leerlingen en ouders 

 

 
Aandacht voor 
 

• schoolreglement: werken aan een fijne omgang met iedereen tijdens 
de speeltijden en in de klas 

• klasafspraken: afspraken binnen de klas om een gezond leef- en 

werkklimaat te creëren 
• milieu-opvoeding: sorteren van papier en glas en drankkartonnetjes, 

werk maken van een nette klas en speelplaats, stimuleren van het 

milieubewustzijn via onze MOS-activiteiten. 
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II.LEERGEMEENSCHAP 
 
Wij willen streven naar een schoolgemeenschap waar er gewerkt wordt aan de 

totale persoonlijkheid van elk kind. Daar waar niet enkel het cognitieve aspect 
benadrukt wordt, maar waar het psychomotorische en vooral het dynamisch-
affectieve voeding krijgt. Met andere woorden, zoeken naar een samenspel van 

hoofd, hart en handen. Elk kind moet kansen krijgen zich te ontplooien tot een 
zelfstandige maar ook sociaalvoelende persoon. 
 

• Elk kind kan zich ontplooien met zijn specifieke “talenten” en 
“tekorten”. Dat het vele kansen mag krijgen om zich ten volle te 

kunnen inzetten. 
 
• Leerlingen weerbaar maken, kansen en uitdagingen geven zodat ze 

zich goed voelen in een steeds evoluerende maatschappij. 
 

• Opvoeden tot kritische mensen, een eigen mening kunnen vormen, 

overwogen keuzes kunnen maken. 
 

• Opvoeden tot creatieve mensen, niet alleen op het gebied van 

manuele vaardigheden, maar ook in het bedenken van oplossingen, 
inventief kunnen zijn in nieuwe probleemsituaties. 

 

• Leerkrachten en kinderen vormen een schoolgemeenschap waarin 
mensen bekommerd zijn om elkaar, meeleven met elkaar, interesse 

tonen voor elkaar, behulpzaam zijn, talenten gebruiken, openstaan 
voor vernieuwing in teamgeest. 

 

 
In de klas  
 

• niveaulezen als aandachtspunt 
• éénzelfde rekenmethode: Nieuwe Talrijk (Plantyn) 
• éénzelfde taalmethode: Taalsignaal (Plantyn) 

• leerling – creatief - gerichte opdrachten 
• poëzieateliers met vzw Jeugd en Poëzie 
• beluisteren van gastsprekers: een arts, een ouder, een advocaat, … 

• aandacht voor opvolging van lessen en taken (aanzet naar 
studiebegeleiding) 

• werken met gedifferentieerde opdrachten en activiteiten 
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• ervaringsgericht onderwijs met aandacht voor de betrokkenheid van 

de leerlingen 
• aandacht voor nieuwe media: opzoeken op internet, zelf dia-shows 

maken om te tonen op de klas-pc aan de medeleerlingen 

• taalinitiatie Frans “Pistache” (die Keure) vanaf het vierde leerjaar 
• zelfde methode “Leren Leren” (Averbode) 

• zelfde methode Muzische Opvoeding: “Muzignaal” (Plantyn) 
 
uit de klas 

 
• bijwonen van toneelvoorstellingen 
• Jeugd en Muziek in de derde graad 

• leeruitstappen: de onmiddellijke schoolomgeving – zoals het 
Lijsterbespark -, de VERO-route, de poel, naar de boomgaard, naar 
de fietsenmaker, naar de boerderij, dinobezoek in het museum voor 

Natuurwetenschappen, het bos, de Zoo, Museum voor Schone 
kunsten, het Kindermuseum, Speelgoedmuseum, de milieuboot, het 
Federaal Parlement, het planetarium, bedrijfsbezoek aan brouwerij 

Palm en chocoladefabriek Côte d’Or… 
 

projecten 
 

• projectweek: met heel de school werken rond eenzelfde thema 

• de jeugdboekenweek 
• de week van het bos 
• werken aan belangstellingspunten per leerjaar/klas 

• zowel jaarlijkse projecten: dierentuin, speelgoed, gezond ontbijten, 
 melk goed voor elk, Olympische Spelen, milieubewust…   

als eenmalige projecten voor heel de school 
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sport 
 

• 14-daagse zwembeurt met zwemrapporten en brevetten op het 

einde van het schooljaar 
• wekelijks uurtje sport 

• wekelijks uurtje beweging 
• sportdag met bijzondere aandacht voor meerkeuzeactiviteiten 
• initiatielessen in samenwerking met lokale sportclubs 

• intense deelname aan activiteiten van de Stichting Vlaamse 
Schoolsport 

 

 
begeleiding en overleg 
 

• CLB – vertegenwoordiging 
• leerlingvolgsysteem 
• individuele oudercontacten oktober, februari en juni 

• klassikaal oudercontact aan het begin van elk schooljaar 
• specifieke zorg- en GOKleerkracht (Gelijke Onderwijskansen) 

• MDO: Multidisciplinair overleg (leerkracht, ouders, CLB en directie) 
op aanvraag 
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III.GELOOFSGEMEENSCHAP 
 
De school wil een gelovige gemeenschap zijn, die jonge mensen begeleidt. 

Hopelijk mag zij hen steunen in het groeien naar jongvolwassenheid; met op deze 
weg een duidelijke verwijzing naar de figuur van Jezus Christus en zijn 
boodschap. Kansen geven om deze christelijke waarden te ontdekken in andere 

mensen, door samen op weg te zijn. “Geloven begint met kinderlijke 
verwondering.” 
 

Kinderen opvoeden tot mensen die aandacht hebben voor elkaar, mensen met een 
gemeenschapsgevoel veraf en dichtbij… met bijzondere aandacht voor 

zwakkeren. 
 
Bouwen aan een leefgemeenschap met waardering en respect voor de eigenheid 

van ieder. Dat “erbij horen” een aandachtspunt blijft als we samen op weg willen 
gaan. Kinderen leren om “eens in elkaars schoenen” te gaan staan, om later ook 
meer begripvol te kunnen zijn. 

 
Kinderen laten aanvoelen dat streven naar rechtvaardigheid en vrede in de 
wereld (rondom mij), ook vertrekt vanuit zichzelf. Hen steunen en begeleiden om 

op een respectvolle en geweldloze manier conflicten op te lossen. Ondanks een 
wereld die verre van perfect is, toch oog hebben voor kleine maar hoopvolle 
tekens die mensen steeds weer doen opstaan… 

 
Mag deze leef-, leer- en geloofsgemeenschap voortdurend evolueren tot een 

eigentijdse katholieke basisschool, waar jonge mensen zich kunnen ontplooien als 
kritische, creatieve en dynamische jongvolwassenen. 
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met de klas 

 
• eenzelfde godsdienstmethode voor de hele school: Tuin Van Heden 

(Van In) 

• religieus hoekje 
• ochtendgebed 

• aandacht voor belangrijke figuren in de actualiteit 
• gelovige houding en getuigenis van leerkracht 
• godsdienstles met betrokkenheid van de leerlingen 

• aandacht voor kerkelijke feestdagen 
• kerkbezoek in de meimaand 

 

met de school 
 

• oktobermaand – missiemaand 

• eerstecommuniecantjes en vormelingen worden in de bloemetjes 
gezet 

• aanzet van advents- of vastenproject 

• vastenvoettocht: op de laatste vrijdag van het tweede trimester 
stappen we voor een goed doel dichtbij en veraf 

• deelname aan de Damiaanactie 
• kerstviering 
• dankviering einde schooljaar 
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KARAKTERTREKJES 
 

I. TER DREEF 

 
Te Merchtem klinkt ons de naam “Ter Dreef” – als naam van onze school – 
welbekend in de oren. 

 
“Ter Dreef”, klinkt alleszins heel wat poëtischer dan het officiële 
“gesubsidieerde vrije lagere school”. Een dreef roept immers heel wat 

beelden op… 
 

Om deze te achterhalen draaien we de tijd even terug, naar 1980 toen de 
naam Ter Dreef gekozen werd. In de schoolkrant, lichtte de vorige directie 
van onze school Christiane Biesemans de naamgeving even toe. Wij citeren: 

 
 
Wat zegt… EEN NAAM? 
 
De lange betiteling van onze “vrije kleuter- en lagere meisjesschool” in de 
Gasthuisstraat te Merchtem deed ons al lang de zoektocht openen naar “EEN 
NAAM” voor onze school! 
 
Speurtochten in het verleden… tot eeuwen terug… hebben voor dit perceel grond 
alleen maar “trieste benamingen” als ziekput, Steenhuffelstraat en Gasthuisstraat in 
de geschiedenis geschreven! 
Alles duidde immers op de verzorging van zieken in het toenmalige gasthuis. 
 
In 1875 begonnen de zusters van hetzelfde gasthuis met het bouwen van “ene school 
in de Gasthuisstraat”. Een nieuwe dreef werd aangelegd in 1890. 
Onze school was dus werkelijk gelegen aan “de dreef” van de Gasthuisstraat. 
 
Niet alleen om dit nabije verleden in ere te herstellen, maar ook omdat die naam een 
uitnodiging inhoudt voor het kind van vandaag… 
daarom kozen wij uiteindelijk de doopnaam voor onze school: “Ter Dreef” 
 
In de kronieken van Merchtem mag dan ook terecht aangevuld worden: “Na 105 jaar 
gaf men aan de school in de Gasthuisstraat een naam, die verleden en toekomst 
oproept…” 
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WAARHEEN LEIDT DE WEG? 
 
Buiten de gevoelswaarde van heemkundig erfgoed heeft de naam ‘Ter Dreef’ een 
uitnodiging in zich die voor elk persoonlijk andere beelden oproept… 
 
DREVEN leiden naar kastelen… 
DREVEN als toegang tot een bos… 
DREVEN als rustige verpozing… 
DREVEN als speelse uitnodiging… 

 
EEN DREEF GEEFT TOEGANG TOT WAT MOOIS! 
 
En een school dan? … Wellicht ook een doorgang naar het leven als een lichtvlek op 
het einde van de weg. 
 
EEN DREEF NODIGT UIT! 
 
Is een dreef geen rustig genieten en toch onderweg zijn? Men bouwt er geen huis… 
men kan er alleen doorheen wandelen, stoeien, pratend, vriendschap sluiten, genieten 
van schoonheid, bewondering leren, natuur ervaren, dromen, zich vrij voelen, even 
stilstaan, verder wandelen, vruchten rapen, krakende bladeren beluisteren, vogels 
horen fluiten, leren leven want bomen kennen jaargetijden… 
Naar het einde van de dreef kijken en als je er bent nog eens terugblikken en 
denken: HOE MOOI! 
 
Beste mensen, is dit te ver gezocht als wij het schoolleven van een kind tussen 3 en 
12 vergelijken met een dreef… Waarin bomen als mensen zijn: hoog en laag, recht en 
krom, oud en jong, maar in het geheel een dreef die een duidelijke richting toont en 
opeenvolgende ervaringen wakker maakt… opdat elk kind in die speelse dreef zijn 
eigen kind-zijn mag beleven! 
 
 

 

De oude dreef in de Gasthuisstraat 
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II. DREFO IN ACTIE 

 
Wist je dat onze school een mascotte 

heeft? 
 

Zijn naam is “Drefo” ! Misschien heb je 
al het geluk gehad hem bezig te zien. Af 
en toe is hij te bewonderen. En voor de 

echte fans gaf hij natuurlijk ook al zijn 
verjaardagskalender uit, met leuke 
tekeningen om te kleuren.  

 
Bij de opening of afsluiting van een project, bij de vriendschapsdag in 
september, bij een wandeltocht voor één of ander goed doel of bij één of 

ander schoolfeest… Drefo is er altijd graag bij ! 
 
 

III. ONZE KINDEREN IN ACTIE ! 
 

In het schooljaar 2005-2006 
zetten de kinderen van Ter Dreef 
een totaalspektakel op de 

planken! 
Het Japanse woord “Ryoko”, dat 
“reizend toneel” betekent, was 

de titel van een schitterende 
voorstelling waarbij het 
publiek onze kinderen aan 

het werk kon zien. Gedurende 
het schooljaar leerden de kinderen vele 
circustechnieken aan die ze graag toonden tijdens de 

voorstelling. 
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IV. MIDDAGACTIVITEITEN…  ALLEEN ALS JE ER ZIN IN HEBT 
 
Elk kind van de derde graad krijgt wekelijks de kans om ’s middags deel te 

nemen aan een schaakactiviteit. Plezier beleven staat daarbij voorop, maar 
meester Joke zet de grijze hersencellen wel aan het werk! 

 
Bij juf Griet kunnen de kinderen terecht om grime-technieken te ontdekken 
en uit te proberen. Samen toveren ze kindergezichten om in heksen, draken, 

vlinders, leeuwen… 
 
V. LEERKRACHTEN DANKEN BEREIDWILLIGE OUDERS 

 
“We kunnen niet meer zonder…” 
weten de leerkrachten van de 

school. 
 

Tijdens een schooljaar 
wordt heel wat beroep 

gedaan op de bereidwillige 
medewerking van ouders, al 
dan niet gegroepeerd in het 

oudercomité. 
 
We denken hier concreet aan het vervoer en het begeleiden van leerlingen bij 

een sportactiviteit of leeruitstappen. Ook de helpende handen bij creatieve 
ateliers allerlei, de zwemouders en onze grootouderpool mogen hier zeker 
worden vernoemd. 
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Vergeten we hier vooral niet de continue werking van ons dynamische 

oudercomité die het pedagogisch opvoedingsproject van onze school op een 
georganiseerde manier sterk ondersteunt. 
 

Op deze manier wil Ter Dreef een open school zijn waar ouders en 
grootouders de opvoedende taak van onze school mee helpen dragen. 

 
Hartelijk dank daarvoor! 
 

 
VI. INFORMATIE(F) 
 

In ons Drefoblad wordt even teruggeblikt naar de toffe voorbije activiteiten 
binnen onze school. Eén of ander aandachtspunt wordt erin toegelicht. Verder 
kijken we even uit naar activiteiten die wij nog mogen verwachten. 

 
Per trimester verschijnt er een schoolkrant ’t allegaartje. In september 
krijgt elk kind ook een schoolbrochure met het schoolreglement en tal van 

praktische info. 
 

In ‘t allegaartje vind je vooral werkjes en verslagjes van de leerlingen. Tevens 
de kans om het oudercomité en de sportgangmaker aan het woord te laten.  
 

Ook onze website is de moeite waard om te bezoeken. Ons plekje op het web 
wordt heel regelmatig vernieuwd. Voor foto’s van vele activiteiten en een 
woordje uitleg is er maar één adres: http://www.terdreef.org  
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NAWOORD 

 
“We willen meewerken aan de opvoeding van kinderen tot dynamisch sociaal-
voelende jongvolwassenen…” 

 
Mogen we dit als leerkrachten blijven nastreven in een sfeer van openheid en 

begrip in dialoog met de verschillende participanten. 
 
Dit document wil lichtbakens aansteken in de woelige zee van opvoeden. Vooral 

wil het bevestigen wat er al leeft, graaft, woelt, groeit, krioelt en ademt in onze 
school. 
 

 
 

 

 


