


Welkom!

Ben je op zoek naar een school in een groene omgeving waar je kind 

geniet van een heerlijke en leerrijke tijd? Een warme plek waar het zich 

op z’n gemak voelt? Gevonden! Op onze groene campus verwelkomen 

we iedereen van 0 tot 18 jaar. Van pampertijd tot voorbij de puberteit dus. 

Kinderdagverblijf De Katjes, basisschool De KATtensprong en atheneum 

KATervuren vormen samen één campus.

De familiale sfeer tussen peuters, kleuters, lagere en middelbare 

schoolkinderen maakt onze school bijzonder. Deze hechte schoolcultuur 

hebben we te danken aan ons ondernemende, enthousiaste team en het 

actieve oudercomité. Elk kind krijgt bij ons veel individuele aandacht, want 

zijn ontwikkeling en welzijn staan centraal. 

Zelfs voor de buurt staan onze deuren letterlijk open. Verbinding maken met 

heel de schoolomgeving, dat vinden wij belangrijk.



In basisschool De KATtensprong zijn er 4 kleuterklassen. 

Die hebben maximum 23 kinderen per klas en grote lokalen met veel 

bewegingsruimte. De kleuters spelen op een ingerichte speelplaats.

Onze didactische werking is doordacht. We schenken veel aandacht aan 

taalontwikkeling. Via wenmomenten maken we de overgang naar de lagere 

school voor de kleuters geruststellend.

In de lagere school is er 1 klas per leerjaar met 23 leerlingen per klas. 

De kinderen werken inzichtelijk en leren door te doen. Het 4-sporenbeleid is 

hierbij onze leidraad. Concreet betekent dat dat leerlingen die meer uitleg nodig 

hebben, in spoor 1 een langere instructietijd krijgen en samen met de leerkracht 

oefenen. Leerlingen in spoor 2 volgen kort de instructie van de leerkracht tot ze 

zelfstandig aan de slag kunnen. Sterke leerlingen gaan in spoor 3 na een zeer 

korte uitleg zelfstandig aan de slag. Leerlingen in spoor 4 volgen een ander 

traject. Kinderen kunnen voor elk vak een ander spoor volgen. 



Onze troeven

Accent op talent

Is je kind muzikaal, artistiek of sportief aangelegd? Heeft het een 

uitgesproken talen- of rekenknobbel? Dan stimuleren wij die talenten, 

zodat zijn of haar zelfbeeld gesterkt wordt.

Maximale aanmoediging

Wij kijken naar het niveau waarmee je kind start en wat het op het einde van 

het schooljaar bereikt. We maken het positieve verschil zo groot mogelijk 

door aanmoedigingen die passen binnen zijn kunnen en persoonlijkheid.

Een school vol leven

Leren is samen ontdekken, experimenteren en toepassen. Daar zijn wij  

van overtuigd. We trekken die overtuiging door in al onze activiteiten.

(H)echte campussfeer

Dankzij regelmatig overleg tussen de campuspartners verloopt de 

schoolloopbaan van je kind vlot en vertrouwd. Naar school gaan is als 

thuiskomen.

Een gedreven leerkrachtenteam

Onze juffen en meesters scholen zich voortdurend bij en staan open 

voor nieuwe inzichten en werkvormen om de betrokkenheid en 

leerresultaten van de kinderen te verhogen. Wil je iets bespreken? 

Dan bieden zij een luisterend oor. 

Ontspannende en leerrijke extra’s

Wij bieden onze leerlingen zoveel mogelijk uitdaging, zoals schaak- en 

dactylolessen, een begeleide huiswerkklas en naschoolse STEM-lessen 

en sportactiviteiten.

Gezonde school

Bewegen is gezond. Op onze ruime, groene campus kan je kind 

zich helemaal uitleven tijdens de lessen, onder de middag en op 

woensdagnamiddag. We drinken altijd water. Een paar dagen per 

week eten we fruit/groenten in plaats van een koek.



Anders naar school gaan

Vanaf april 2022 zit heel onze lagere school in een nieuw gebouw. 

Ook de eerste graad van het secundair neemt daar vanaf september zijn 

intrek. Dit gebouw bestaat niet uit traditionele klassen, maar uit units. 

Dit zijn grote ruimtes (150 m²) die onderverdeeld zijn in zones.

Wat betekent dat, horen we je denken. Wel, bij unitwerking ligt de focus op:

samenwerken;

differentiatie op basis van niveau;

bevorderen van zelfstandigheid;

en zelf je werk leren plannen.

Dat doen we aan de hand van:

up-to-date materiaal (o.a. chromebooks)

uitgebreide integratie van een digitaal platform  

zoals Smartschool of Google Classroom;

en interactieve werkvormen.

We hebben de pedagogische invulling van deze unitwerking al gedurende 

een aantal jaar zorgvuldig voorbereid.



Elke unit heeft:

een instructieruimte. Dat is een geluidsarme ruimte waarin we aan 

maximaal 12 leerlingen instructie geven. 

individuele werkplaatsen. Dat zijn plekken waar leerlingen individueel en in 

stilte kunnen werken. Er zijn zitplaatsen op gewone stoelen, hoge zitplaatsen 

en werkplekken waar ze kunnen staan. 

samenwerkplekken. Dat zijn hoekjes die samenwerken faciliteren. Hier 

kunnen ze in groep aan een project werken.

een parlement. Dit is een ruimte waar kinderen in trapvorm zitten om 

bijvoorbeeld te discussiëren en presentaties te geven.

een knusse ruimte. Hier kunnen kinderen op de grond zitten om te werken, 

praten, lezen, …

Elke unit telt 2,5 leerkracht. Elke leerkracht geeft een eigen vakkenpakket 

of vakonderdeel en is daarnaast co-teacher binnen de unit.

Bepaalde vakken worden in de unit aan 2 klassen tegelijkertijd gegeven. 

Zo komt er tijd vrij voor individuele begeleiding.

Vanaf het 4de leerjaar bepalen leerlingen zelf hun dagplanning. Vanaf het 5de 

krijgen ze een weekplanning waarin enkel de instructiemomenten vaststaan. 

Uiteraard controleren de leerkrachten de haalbaarheid van hun planning en 

sturen ze bij waar nodig.

Deze vernieuwende didactische aanpak zorgt ervoor dat kinderen zichzelf 

steeds beter leren inschatten. Ze leren waar ze sterk in zijn en weten wanneer 

ze begeleiding nodig hebben. We dagen onze leerlingen uit binnen hun 

eigen kunnen, ambities, talenten en interesses en als dat nodig is, krijgen 

ze bijkomende ondersteuning. In het centrum van dat leren staat steeds de 

leerkracht die als vakexpert zijn leerlingen nauwlettend persoonlijk richting 

geeft.
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Waarom kiezen wij 
voor deze aanpak? 

Onze school ziet elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker 

als een unieke persoonlijkheid. Welbevinden, je goed in je vel voelen 

vinden wij de basis om tot leren te komen. Onze school werkt er elke 

dag aan om een warme plek te zijn waar kinderen intellectueel en 

emotioneel kunnen groeien. 

Wij brengen de leerlingen zelfstandigheid bij, zodat ze zich maximaal 

kunnen ontplooien en zelf hun weg kunnen vinden. 

We leren hun op ontdekking gaan, geven hun tools om dingen in 

vraag te stellen, om kritisch te kijken en om bronnen te gebruiken. 

Zo leren ze zichzelf goed kennen en kunnen ze zichzelf inschatten 

en inschalen.

Dankzij inzicht in hun eigen talenten en de tools om ze verder te 

ontwikkelen nemen leerlingen niet alleen eigenaarschap over hun 

leerproces, maar ook over hun verdere leven. 



Hippolyte Boulengerlaan 7
3080 Tervuren

02 766 11 12
info@kattensprong.be

www.kattensprong.be

Wij maken graag tijd voor jou 
na afspraak.

Zin om eens af te spreken?


