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In scholengroep RHIZO vonden we een 
enthousiaste partner om ons project te realiseren.

HOU JE ‘TVIER MEE BRANDEND ?
Je koos samen met je zoon/dochter voor ‘tvier. We informeren je graag over de 

ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in ‘tvier. Fijn dat je erbij bent !

de ouders en het vestigingsbestuur



VISIE
‘tvier wil een warme school zijn. In de 
omgang zijn ‘samenwerking’, ‘verbinding’ 
en ‘onderzoek’ noodzakelijk en geen loze 
begrippen. De jongeren staan centraal. De 
school begeleidt hen om hun eigen levenstraject 
uit te bouwen. Het schoolteam en de 
infrastructuur bieden iedereen gelijkwaardige 
en optimale leer- en ontwikkelingskansen.

MISSIE
In ‘tvier werken wij als ouders samen met het 
schoolteam en de leerlingen samen. Ons doel: 
de gezonde ontwikkeling van attitude, welzijn, 
kennis en vaardigheden van de leerlingen en 
onze kinderen, zowel thuis als op school. 

ENGAGEMENT
’tvier legt de lat hoog voor iedere leerling. 
De jongere, het schoolteam en wij hebben 
hierin allen een plaats en engagement. Onze 
kinderen ervaren enthousiaste begeleiders 
die gebruik maken van Freinetmethodieken en 
elementen uit het ervaringsgericht leren. Ook 
functioneel digitaal onderwijs hoort daarbij en 
is zelfs het nieuwe normaal. Wij stappen mee 
in die digitale wereld van school via het digitale 
leerplatform Canvas. Leeruitstappen, de ronde, 
ateliers en groepswerk motiveren de jongeren 
in hun leerproces. Soms nodigt ‘tvier ons uit 
om vrijwillig deel te nemen, bv. bij een atelier.

VERBINDEND ONDERZOEKEND

COÖPERATIEF

‘tvier 
is gebaseerd op 

drie pijlers :

OUDERBETROKKENHEID
Samen met ons, de ouders, 
ondersteunt het team de 
jongeren in het nemen van 
hun eigen verantwoordelijkheid 
doorheen hun leertraject. Als 
ouder neem je actief deel aan 
infomomenten, klasvergaderingen 
en rapportbesprekingen. Je volgt ook de 
weekberichten en de vorderingen op Canvas. 
Ga gerust het gesprek aan indien nodig. Je 
bent altijd welkom in de Vlamme of je kan 
contact opnemen met de trajectbegeleider.

OUDERPARTICIPATIE
‘tvier zet in op sociale en culturele diversiteit, 
ervaringsgerichte ontmoetingen en 
leermomenten. Daarin vragen ze ook onze 
medewerking als ouder. Dat kan bijvoorbeeld 
door ondersteuning te bieden bij leeractiviteiten 
en administratie. Ook helpen bij evenementen 
of kleine renovatiewerken is een optie. Als er 
hulp nodig is, lees je dat in de weekberichten. 
Reageer dus vrijblijvend op die oproepen.
Daarnaast zijn er ook nog de vrijwillige financiële 
giften. Deze solidariteit tussen ouders is uniek.

VESTIGINGSBESTUUR
Het vestigingsbestuur bestaat uit ouders en 
mensen van het schoolteam, RHIZO en De 
Levensboom. Onze verbindende communicatie 
maakt van ‘tvier een warme school.
Er is maandelijks een vergadering. Daarin 
komt feedback van ons en vrijwilligers 
aan bod, bouwen we initiatieven uit (bv. 
snuffelstages) en informeren we andere 
ouders. Daarnaast verzorgen we de PR van 
onze school en lanceren we werkgroepen 
met specifieke inhoud en beperkt in de tijd.

“Door 

de aanpak van 

‘tvier kreeg Lien terug 

veel zin in schoolgaan en 

kan zij zichzelf ontwikkelen 

tot een ruimdenkende 

jongere die sociaal denkend 

door het leven gaat.”

Koen

“De 
openheid 

om samen 
met het team te werken is zeer 
inspirerend.”

Frank

Fier op ‘tvier
Secundaire freinetschool ‘tvier 
staat voor aanstekelijk onderwijs. 

Via innovatief onderwijs wakkeren 
we de goesting bij de leerlingen aan. 
Dat doen we door een eigen systeem 
van leerlingbegeleiding, voldoende 
structuur en regelmatig overleg. 

Samen met ons team 
professionals, de leerlingen en 
hun ouders maken we van ‘tvier 
een unieke, warme school.

# zotvantvier
# aanstekelijk

“Ik 
was positief verrast hoe een papa mijn zoon begeleidde tijdens de snuffelstage.”

Machteld

“J’ étais fièr 
de mon fils 

quand il a présenté 
son bulletin lui-même 
en français ,à côté de 

Bram, son coach.”
Charles




