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U I T N O D I G I N G 
 

donderdag 
27/09/2018 

EERSTE CONTACTDAG BASISONDERWIJS 
‘Looping’ onder de loep. 
Hoe de school door haar unieke schoolorganisatie tegemoet probeert te komen aan de noden van haar 

leerlingen.  

9u30 - 15u30 
Onthaal vanaf 

9u00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Basisschool Champagnat   (Richard Vandeveldestraat 4 Schaarbeek) 
 
 
We nodigen jullie voor onze eerste CONTACTDAG graag uit in 

basisschool “Champagnat” in Schaarbeek. Deze school is 

recent toegetreden tot ons VLP-netwerk en stelt voor het 

eerst haar deuren open voor onze contactgroep. Opnieuw 

een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken met één van 

onze scholen vanuit haar unieke context.  

 

Wat kan je van deze dag verwachten? 
We krijgen de kans om de school en haar werking grondig te leren kennen. Om tegemoet 

te komen aan de grote diversiteit volstaat binnenklasdifferentiatie hier niet en dus ging 

de school op zoek naar een andere schoolorganisatie om het leren van haar leerlingen te 

bevorderen. We maken kennis met het ‘loopingsysteem’ en proberen dit een plaats te 

geven binnen het onderzoek van professor De Fraine betreffende flexibele leerwegen. 

Door collegiale uitwisseling willen we het gesprek openen rond de verschillende vormen 

van schoolorganisatie die reeds in onze VLP-basisscholen leven.  

Tijdens de rondleiding op de schoolsite bezoeken we niet enkel de klassen maar 

verkennen we ook de schooltuin en de nieuw aangelegde speelplaats. 

Daarnaast  kunnen we genieten van een wandeling in de levendige wijk ‘Helmet’. We 

komen er onder meer te weten waarom de Schaarbekenaren bekend staan als ezels, 

waarom krieken hier zo belangrijk zijn en wie de Pogge en Jenatzy zijn.  

Gewoontegetrouw sluiten we af met een kopje koffie en een stukje zelfgebakken taart! 

 

Wie vooraf vragen heeft, kan ons steeds bereiken via 0495/72 12 03 of 

miranda.tobin@vlp-scholennetwerk.be.  

 

 

 

 

LUNCH 
AANGEBODEN 

DOOR DE 
SCHOOL! 

 

mailto:vlp.studiecentrum@skynet.be
http://www.vlp-scholennetwerk.be/
mailto:miranda.tobin@vlp-scholennetwerk.be


VLP, Hendrik Placestraat 47, 1702 Groot-Bijgaarden  –  Tel. 02/463 58 61  –  Fax. 02/466 21 39 

E-mail: vlp.studiecentrum@skynet.be  -  www.vlp-scholennetwerk.be  

 

 

 

 

 

Inschrijving   

Gelieve elektronisch in te schrijven vóór woensdag 19 september 2018 via: 

https://www.formdesk.com/vlp/Eerste_contactdag_27_09_2018 

 

 
BEREIKBAARHEID 

De school is gelegen aan de Richard Vandeveldestraat 4 in de wijk Helmet in 
Schaarbeek. 

Kinderen, ouders en bezoekers gebruiken steeds de toegang langs de 
Helmetsesteenweg 216.  
Deze toegang is gelegen tegenover het kerkgebouw, naast het bankkantoor. 
 
 Met de tram 
In het station Brussel-Noord neem je tram 55 richting Da Vinci. 
Je stapt af aan de halte Helmet. 
Halte Helmet ligt vlakbij de school. 
Voor de terugweg neem je aan halte Helmet  tram 55 richting Rogier. 
Je stapt af aan halte station Brussel-Noord. 

 Met de trein 
Je neemt de trein naar het station Schaarbeek. 
Vanuit het station Schaarbeek steek je te voet het Prinses Elisabethplein over en 
volg je de Huart Hamoirlaan. Na 12 minuten wandelen kom je op het einde van de 
Huart Hamoirlaan uit op de schoolpoort aan de Helmetsesteenweg. 

 Met de auto 
In de buurt van de school geldt betalend parkeren. Het is dikwijls moeilijk een 
plaats te vinden.  
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