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LAGER ONDERWIJS
Onze school staat bekend voor een sterke algemene
vorming. De leerkrachten geven bezield les en stimuleren
de kinderen om vragen te stellen en creatief te denken.
Bewegingsopvoeding, beeldopvoeding, muzische vorming,
leeruitstappen, sociale vorming en ICT vinden wij even
belangrijk als de studievakken zoals wiskunde, Nederlands,
Frans en wereldopvoeding. Samen stellen zij onze kinderen
in staat om een brede interesse te ontwikkelen opdat ze zelf
stilaan leren hun werktijd en vrije tijd in te richten.

Zorg dragen voor elkaar
’t Fort is een school met een unieke mix van zin
voor innovatie en respect voor de traditie. Reeds
meer dan 160 jaar staan wij garant voor een degelijke opvoeding en opleiding.
Onze aanpak is erop gericht dat uw kind zijn talenten ontdekt en gebruikt, dat het zich gelukkig voelt
en graag naar school komt.
Ons schooldomein is een groene oase in het midden
van de stad met veel ruimte voor de kinderen om te
leren en te spelen.
Als katholieke school is het evangelie voor ons een
belangrijke inspiratiebron.

ONZE TROEVEN
· Zeer goede opvolging van de kinderen
· Veel aandacht voor waardenopvoeding
· Uniformschort voor de lagere school
· Meerdere klassen per leerjaar
· Rustig studieklimaat
· Sportieve en creatieve school
· Ruime en groene omgeving

wat HEEFT ONZE SCHOOL TE bieden?
KLEUTERONDERWIJS
Al spelend leren onze kleuters in kleine klasgroepjes de
wereld ontdekken. Uw kind wordt vanaf de peuterklas
zeer goed begeleid en opgevolgd door de klasjuf en de
zorgbegeleider. Elke kleuterklas is uitgerust met zorgzaam
uitgekozen materialen opdat de kinderen kunnen genieten
van leerrijke en leuke activiteiten. Tijdens de speeltijden
kunnen de kleuters zich uitleven op een aparte speelplaats
en bij mooi weer kunnen ze spelen in onze grote speeltuin.

openingsuren ‘t fort
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VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
De kinderopvang wordt verzorgd door de Kinderclub Heilig
Hart en is gelegen op het schooldomein. Er is opvang van 7u.
tot 8u. en van 16u. tot 18.30u. Ook op zaterdag en tijdens de
vakantie is er opvangmogelijkheid.

lesuren

voor- en naschoolse opvang op school

toezicht

opvang extern

kleuters: Kinderclub om 16:25 - L1-L4: studie tot 17:00 - L5-L6: studie tot 17:25
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