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Onze school … waar het goed is om te groeien

In onze school kunnen kinderen zich ontplooien 

dankzij onderwijs van hoge kwaliteit. We werken 

samen aan een stimulerende, warme en veilige 

leeromgeving, waar we kinderen leren omgaan met 

regels én met elkaar. 

We hebben ook een hart voor elk kind. Ieder kind 

is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen 

manier. Daarnaast willen we ook de persoonlijkheid 

van het kind helpen ontwikkelen.

Ten slotte leren we kinderen zelfstandig werken, 

structureren en plannen. Dat doen we door hoeken- 

of contractwerk en duodagen. Alleen, in duo’s of in 

groep werken de kinderen diverse opdrachten af, 

en springt de leerkracht waar nodig bij. Zo kunnen 

ze opgroeien tot fijne volwassenen.

wat HEEFt ONZE SCHOOL tE biEdEN?

Kleuteronderwijs

In enkele ruime kleuterklassen reiken onze leerkrachten 
heel wat leerrijke thema’s aan. We bereiden de kleuters ook 
voor op het lager onderwijs. Dit doen we door verschillende 
gezamenlijke activiteiten. 

lager onderwijs

In onze school leren kinderen lezen, schrijven, rekenen en 
samenwerken en kunnen ze zich creatief en emotioneel 
ontwikkelen. In het zesde leerjaar worden ze voorbereid op 
het middelbaar onderwijs. Via enkele gezamenlijke activiteiten 
kunnen ze proeven van het 1ste secundair.

onZe troeVen

· afzonderlijke speelruimte voor kleuter en lager
· ruime, verzorgde en rustige refter
· verse warme maaltijden in eigen keuken bereid
· extra hulp van een kinderverzorgster
· slaapklas voor de allerkleinsten
· schoolbib
· leeruitstappen rond een bepaald thema
· modern uitgeruste computerklas én computers in de klas
· klasoverschrijdende activiteiten
· ruim sportaanbod in een degelijke gymzaal
· “maandopener” met de hele school
· korte en lange studie
· tutor- en tandemlezen
· communicatie en info via de schoolwebsite
· schoolparlement en oudercomité
· goed uitgebouwde zorgwerking op klas- en schoolniveau

Voor- en nasCHoolse oPVang

Onze school voorziet in een voor- en naschoolse opvang in het 
eigen schoolgebouw (lokaal in de inkomhal). Er is een goede 
samenwerking met de buitenschoolse opvang ‘De Puzzel’ vlak-
bij de school (rijbegeleiding).

181716151413121110987 3030 30 30 30 30 30 30 30 30 30

voor- en naschoolse opvanglesurenopeningsuren oLV Van VLaanderen

maandag
dinsdag
donderdag

woensdag

vrijdag

toezicht

FOLDER-KBK-met beelden2.indd   12 26/04/11   07:37


