Onze dagindeling

07.00u:

voorschoolse opvang

07.35u:

vertrek schoolbus

08.15u:

de schoolpoort gaat open

Samenwerking met ouders


Op onze school is er een actieve
oudervereniging. Het is de bedoeling de
samenwerking tussen ouders en school
te optimaliseren met het oog op het
welzijn van de kinderen.



Tijdens het schooljaar worden de
ouders op info- en contactavonden
uitgenodigd om het reilen en zeilen in de
klas te vernemen of om de evolutie van
hun kind te bespreken.



Naast deze contactmogelijkheden kan er
steeds een afspraak gemaakt worden
met de leerkrachten of de directeur.



Een schoolfeest en een opendeurdag
geven de ouders de mogelijkheid om hun
kind te bewonderen in de school.

08.35u: aanvang van de lessen
10.15u:

speelkwartier

11.45u: einde van de lessen
13.00u:

de schoolpoort gaat open

13.15u: aanvang van de lessen
14.55u:

speelkwartier

16.00u: einde van de lessen
(op vrijdag: 15.00u)
16.15u:

- mogelijkheid tot studie op
school (einde om 17.00u.
op vrijdag om 16.00u.)
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- naschoolse opvang Skoebidoe
(einde om 18.30u.)
Gratis opvang op school tot een kwartier
na schooltijd.

U bent steeds welkom
voor een bezoek aan de school!
Namens het schoolteam,
Geert Jaques, directeur.

Wat hebben wij te bieden?
 Vanuit

ons schoolteam mag u een
christelijk geïnspireerde eigentijdse
opvoeding verwachten.

 We hebben aandacht voor het dieper

welbevinden van elk kind.
 We bieden degelijk onderwijs met me-

thodes en leerboeken die aangepast zijn
aan de nieuwe leerplannen.

 Naast het aanwenden van een zorgcoör-

dinator doen we inspanningen om in de
klas te individualiseren door aangepaste
taken en werkvormen.

Een basisschool met …
 ondersteuning door kinderverzorgster in

de 1ste kleuterklas

 bewegingsopvoeding voor alle klassen door

speciale leermeester
 computergebruik vanaf de 1ste kleuterklas
 watergewenning voor de 2de en

3de kleuterklas

 zwemmen vanaf het 1ste leerjaar
 sportklassen voor de lagere afdeling
 Openluchtklassen voor de lagere school
 deelname aan culturele activiteiten

 Er is een nauwe samenwerking met het

CLB en we hanteren een degelijk
kindvolgsysteem. Hierdoor kunnen we
vroegtijdig problemen ontdekken en de
kleuters
of
leerlingen
passend
begeleiden.

 We

hebben aandacht voor het zelfstandig leren en streven naar een goede
voorbereiding op het secundair
onderwijs.

 De

school is gemakkelijk bereikbaar
met de auto.

 Eigen schoolvervoer met schoolbus.

 Internet in alle klassen

Ook mogelijkheid tot …


middagmaal op school:
warme maaltijd met soep of eigen
lunchpakket



naschoolse activiteiten: sport, dans en
muziek



avondstudie vanaf het 3de leerjaar



typlessen om de twee jaar

