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Onze school !

veel speelruimte

familiale sfeer

veel groen

Wat vinden wij in onze school belangrijk?

goed spelen

=

goed voelen

uitdagende
activiteiten

=

ontwikkeling
en groei

Waarom kiezen voor onze school ?
Onze school is een familiale school waar onze kinderen nog groen
en ruimte hebben om te spelen. Je kind kan hier al zijn talenten en
mogelijkheden ontdekken.
In de kleuterschool werken we met combiklassen. Dat wil zeggen
dat kleuters van 2 leeftijdsgroepen samen in 1 klas zitten.
Bent u overtuigd van dat tikkeltje meer?
Maak een afspraak en kom eens langs !

Wat vinden wij in onze school belangrijk ?
Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen op school!
Kinderen kunnen pas ‘groeien’ als ze zich goed voelen en een
positief zelfbeeld hebben.
We streven ook naar hoge betrokkenheid in het spel van elk kind.
Enkel als kinderen intens en geboeid spelen, komen ze tot
ontwikkeling. De leerkrachten proberen dan ook steeds opnieuw
een uitdagend en rijk klasmilieu te creëren en de kinderen te
prikkelen in hun interesses. Zo bieden we kansen aan ieder kind.

De kleuterschool !

2-3 KK D
0-1 KK B
2-3 KK A
0-1 KK D
0-1 KK A
2-3 KK C
0-1 KK C

2-3 KK B

Er zijn 8 klassen:
0-1 KK A

2-3 KK A

2.5 j + 3-4j

4-5j +6j

0-1 KK B

2-3 KK B

2.5 j + 3-4j

4-5j +6j

0-1 KK C
2.5 j + 3-4j

0-1 KK D
2.5 j + 3-4j

2-3 KK C
4-5j +6j

2-3 KK D
4-5j +6j

De kleuterschool bestaat uit 8 combiklassen:
• 4 combiklassen met de combinatie 0KK en 1KK
• 4 combiklassen met de combinatie 2KK en 3KK.
Elke combiklas heeft een eigen kleur

Waarom combiklassen ?

Leren van elkaar

goed voor taal

zorgen voor elkaar

Er zijn tal van voordelen:
✓ de combiklassen hebben een positief effect op de taalontwikkeling van de kinderen
✓ de kinderen leren van elkaar
✓ jongere kleuters leren op een ongedwongen manier heel veel van oudere kleuters
✓ oudere kleuters die iets
✓ uitleggen leren zelf ook bij
✓ er zijn meer kansen tot gedifferentieerd werken
✓ de kinderen werken naar eigen mogelijkheden
✓ het groepje per leeftijd is kleiner en kan daardoor beter begeleid en
✓ geobserveerd worden
✓ er is meer rust in de klas
✓ de combiklassen hebben een positief effect op het
✓ zelfbeeld van de kinderen
✓ de kinderen worden sociaal vaardiger
✓ de kinderen zorgen voor elkaar
✓ we stimuleren zelfstandigheid en zelfstandig werken
✓ het aantal kinderen in alle combiklassen is bijna gelijk

Extra aandacht.
Kinderverzorgster voor de aller kleinsten.

De kinderverzorgster komt een aantal uren per week en helpt mee met
knutselwerkjes en zorgt voor de zindelijkheid van de jongste kleuters in de gele
en de groene klas.

Zorgteam

Schrijven

letters
herkennen

tellen

Nederlands
spreken en
begrijpen

De zorgjuf zorgt voor taalondersteuning en het voorbereidend lezen, schrijven
en rekenen bij de oudste kleuters in de blauwe en de rode klas.

De lagere school !
1ste leerjaar

Van elk leerjaar is er een aparte klas.
Er zijn verschillende keren per jaar
klasoverschrijdende projecten
waardoor de kinderen sociaal
vaardiger worden doordat ze leren
omgaan met kinderen die jonger en
ouder zijn.

6de leerjaar

Indeling leerjaren.
1ste graad

2de graad

3de graad

1ste leerjaar A

1ste leerjaar B

2de leerjaar A

2de leerjaar B

3de leerjaar A

3de leerjaar B

4de leerjaar A

4de leerjaar B

5de leerjaar → Teamteaching
6de leerjaar → Teamteaching

Zorgteam lagere school
Zowel klasintern als klasextern kunnen de kinderen begeleid worden door het
zorgteam voor onder andere: socio-emotionele ontwikkeling, leren leren,
werkhouding, motoriek, taal en rekenen. Dit steeds volgens de noden van de
klasgroep.

