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Basisschool De Zevensprong is Vlajo Ambassadeursschool 
 

Het VKW in Wilrijk was op 30 mei de locatie voor de Antwerpse editie van de VIPS van Vlajo. Een avond 
die Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw (Vlajo) organiseert om leerkrachten, droomcoaches en 
partnerbedrijven te bedanken. Hun inzet, enthousiasme en engagement vormen immers de motor van 
de Vlajo-projecten.  
 
Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen reikte het Ambassadeurslogo uit aan de 
trotse leerkrachten van Basisschool De Zevensprong in Borgerhout 

In 2010 introduceerde Jurn Van den Meerssche, hoofdcoördinator basisonderwijs, De Vlajo 
Droomfabriek in de school. De school experimenteerde al jaren met projecten waarin de leerlingen 
ondernemend betrokken worden, maar De Vlajo Droomfabriek inspireerde het team voor het uitwerken 
van een jaarproject ‘Een droom van een school’. De apotheose was ‘Een droom van een schoolfeest’. 

Ook de schooljaren nadien zijn de ondernemende projecten zich blijven opvolgen: een musical met alle 
kinderen in de opera van Antwerpen, een toiletproject, … 

Momenteel maken de kinderen een reis 
naar Zweden die zij zelf mee 
georganiseerd hebben. De resultaten 
van deze voorbereidingen werden 
voorgesteld tijdens hun eigen Zweedse 
tentoonstelling. 

Vlajo wil van jongs af aan 
ondernemende vaardigheden en 
attitudes bij kinderen stimuleren. 
Kunnen samenwerken, initiatief nemen, 
het woord durven nemen in een groep, 
beslissingen nemen, doorzetten, … Het 
gaat over competenties die in het latere 
leven en ook op de arbeidsmarkt van 
belang zullen zijn.  

Een leerling is meer dan de bovenste 4 cm en hier is men zich in de Zevensprong ook bewust van. De 
inspanningen die de school doet en hun blijvende zoektocht om het onderwijs in te richten met actieve 
en ondernemende betrokkenheid van kinderen werd met het Vlajo Ambassadeurslogo nogmaals 
duidelijk in de verf gezet.  
 
Contactgegevens 
De Zevensprong, Turnhoutsebaan 79, 2140 Borgerhout. Tel: 03 236 37 25 ( www.7sprong.be) 

Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw (www.vlajo.org) wil talent creatief ontwikkelen. Vlajo wil jonge 
mensen vroegtijdig vertrouwd maken met ondernemerschap en mobiliseert hiervoor scholen en 
bedrijven in een win-win relatie. Zo’n 65.000 schoolgaande kinderen en jongeren maken via de Vlajo 
programma’s kennis met ondernemend denken en doen: DROMEN, DOEN, DURVEN, DOORZETTEN.  

	  	  	  	    


