‘t Fort
Leie

BISSEGEM

Sint-Jozef

Le ie

Markt

Station

Kanaal
Kortrijk-Bossuit

Sint-Paulusschool

KORTRIJK
O.L.V. van Vlaanderen
Sint-Theresia
Oudenaardsesteenweg

GENT
ANTWERPEN

Sint-Theresia
Beekstraat
Damiaanschool

E
Doo
rn ik
sest
een
weg
E17

Sint-Theresia
Steenbakkersstraat

Markebeek

4

MARKE

22

30

AALBEKE

Sint-PAULUSSCHOOL
F. de Bethunelaan 1
8500 Kortrijk
056 21 32 10
sint.paulus@kbkscholen.be
www.st-paulus.be
www.kbk.be

10

5

24

KBK IS TOF!
38

ROLLEGEM

de KBK scholengemeenschap: St.-Paulus · St.-Theresia · ‘t Fort
St.-Jozefinstituut · Damiaanschool · O.L.V. van Vlaanderen

Sint-paulusschool

Zorgeloos opgroeien in het groen

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
· ’s Morgens van 7.30u. tot 8u.
· ’s Avonds (ma, di, do) van 16.15u. tot 18u.
(op vrijdag van 15.15u. tot 18u.)
· Kleuters krijgen in de avondopvang een boterham
aangeboden.
· Studie vanaf het 1ste leerjaar van 16.15u. tot 17u., op
vrijdag van 15.15u. tot 16u. Er is nog opvang mogelijk
tot 18u.
· Woensdag van 12u. tot 13u.
· Voor opvang op woensdagnamiddag of dagelijkse
vroegere of latere opvang organiseert onze school
een busdienst in samenwerking met de stedelijke
opvangdienst ‘De Puzzel’ in de Condédreef 16.

kleuterklassen en vier leefgroepen K2/3. We kiezen bewust
voor een indeling in leefgroepen. Zo kan het kind zich
op eigen tempo ontwikkelen en sociale vaardigheden
aanleren.

‘Ons schooltje’ ligt in een ruime, groene omgeving.
Al meer dan honderd jaar kunnen kinderen hier
genieten van kwalitatief onderwijs met een warm
hart. We proberen elk kind persoonlijk te begeleiden,
door het te “leren leren” en het sociale vaardigheden
bij te brengen. Een kind presteert pas als het zich goed
voelt. Daarom bouwen we binnen de school aan een
leef- en werksfeer waarin kinderen en leerkrachten
zich goed voelen bij elkaar. De relatie tussen alle
partijen is belangrijk: kinderen en ouders, directie
en personeel, schoolbestuur, externe begeleiders,
kerkgemeenschap, vriendenkring en de lokale
gemeenschap... we zoeken steeds naar harmonie.
Om onze taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren,
wil onze school niet groter worden dan twee klassen
per jaar. We beperken het aantal kinderen dan ook tot
24 per klas of 48 per (leer)jaar.

Lager onderwijs
Onze school heeft ook nog maximaal twaalf lagere
klassen, twee klassen per leerjaar. Elk schooljaar wordt
de groep opnieuw gemengd. Zo leren de kinderen al hun
leeftijdgenoten kennen én maken ze gemakkelijker nieuwe
vrienden.
ONZE TROEVEN
- familiale sfeer
- goede zorgwerking
- enthousiaste leerkrachten
- 3 grote speelplaatsen
- grasveld en speeltuigen
- een groene omgeving
- een slaapklasje
- een actieve oudervereniging
- goed uitgeruste computerklas
- gebruik van activ-boards
- veel sportactiviteiten

wat HEEFT ONZE SCHOOL TE bieden?
KLEUTER onderwijs
De allerkleinsten komen aan hun trekken in een echte
peuterklas. Als de groep te groot wordt, richten we een
tweede peuterklas in. Daarnaast zijn er twee eerste
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