
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Een woordje van de directeur 

Beste ouders,  

 

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar mag uw kleuter voor de eerste keer naar de kleuterschool. 

Ook de kleuters van de derde kleuterklas nemen een grote stap, namelijk de aanvang van het lager 

onderwijs ! Of misschien verandert uw kind wel van school?  

Omdat uw kind tot één van deze groepen behoort, hebben wij een foldertje samengesteld voor ouders en 

kinderen. Deze folder is ook een stevige leidraad voor ouders van nieuwe kinderen. 

U vindt hierin heel wat informatie over de school. 

Indien u nog vragen hebt, dan zullen we ze graag beantwoorden. 

U kunt ook steeds een bezoekje brengen aan onze school. 

U kan mij steeds bereiken op: 055 45 57 88 of via stan.de.wolf@telenet.be  

Referenties nodig? Vraag gerust na bij één van de ouders van onze kinderen of nog beter vraag het 

aan de kinderen zelf ! 

In naam van het hele schoolteam hoop ik uw kind te mogen verwelkomen op onze school. Wij 

verzekeren u kwaliteitsvol onderwijs in een open, familiale sfeer.  

En heel belangrijk ! Kwantiteit interesseert ons niet, wij kiezen voor klassen met een haalbaar aantal 

leerlingen. 

 

De directeur 

Stan De Wolf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONZE HUIDIGE SCHOOLSITUATIE 

Directie : Stan DE WOLF  

Onderwijzend personeel : 

Peuterklas : Elisabeth AELVOET  

Eerste kleuterklas Maaike VANDEN HAUTTE /  Fien NAESSENS 

Kinderverzorgster : Adeline BUYSSENS  

Tweede Kleuterklas : Sofie VANDEN BOSSCHE / Laure BOURGY 

Derde kleuterklas : Ann VANDEVELDE /  Laure BOURGY 

Eerste leerjaar : Davine TORREMANS   + ondersteuner Lincy VAN HAEZEVELDE 

Tweede leerjaar : Lien BAETENS + ondersteuner Ilse VERSCHUEREN 

Derde leerjaar :  Kim DE ZITTER  

Vierde leerjaar : Severine RIGOLLE  

Vijfde leerjaar : Lenny VAN LANCKER  

Zesde leerjaar :  Wim DE GREEVE  

Leerkracht godsdienst : Liesbeth VANDERSTRAETEN  

Leerkracht zedenleer : Simon STAELENS  

Leerkracht protestants-evangelische godsdienst : Elke VAN DER LINDEN 

Leerkracht muzische vorming : Ilse VERSCHUEREN 

Zorgcoördinator : Lincy VAN HAEZEVELDE  

Leerkracht LO (kleuter én lager) :  Fien NAESSENS  

Secretariaat :  Anja MOERMAN 

ICT-coördinator : Jan De PELSEMAEKER 

ICT-coach : Wim DE GREEVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onze kleuterafdeling 

Uw kinderen zijn welkom vanaf 2,5 jaar.  

We werken in 4 klasjes  (geen graadsklassen) : eerste kleuterklas, tweede kleuterklas, derde kleuterklas 

EN de peuterklas (instapklasje dat rustig wordt opgebouwd)  

 

De vorming die de kleuters genieten, bepaalt voor een groot deel hun karakter voor het latere leven. 

Daarom worden uw kinderen met degelijke methodes begeleid tijdens hun vorming naar het lager 

onderwijs toe. 

 

We leggen vooral de nadruk op : 

 de doelmatige ontwikkeling van onze taal door: vertellen, poppenkast, drama, versjes aanleren, 

geleide gesprekken, uitspraak- en articulatieoefeningen 

 bevorderen van creativiteit door boetseren, knippen, plakken, stempelen, schilderen, knutselen, zand 

en waterbak, .  

 muzikale opvoeding en lichamelijke expressie door : zang, dansjes, ritmiek, gehoor- en 

ademhalingsoefeningen  

 psychomotorische opvoeding door : kleuterturnen, geleide spelen,... praktische activiteiten door 

spelen met poppen, huishoudelijke spelen, winkelspel,...  

 wiskundige initiatie : met gebruik van de Ijsbergdidactiek 

 voorbereiding naar het eerste leerjaar toe: voorbereidend lezen, rekenen en schrijven 

Klasuitwisseling tussen K3 en L1-  

 educatieve apps  zorgen voor een verantwoorde wisselwerking tussen concreet bezig zijn en gebruik 

maken van de hedendaagse technologie 

 

 



 

Dagindeling kleuterafdeling 

De schoolpoort is open met toezicht vanaf 7u15. 

‘s Avonds is er toezicht tot 18u00, vrijdag tot 17u30 en op woensdag tot 12u30. 

8u45 - 10u25 : activiteiten  

10u25 - 10u40 : speeltijd  

10u40 - 11u55 : activiteiten  (op woensdag tot 11:30) 

PAUZE  

13u00 - 14u40 : activiteiten  

14u40 - 14u55 : speeltijd  

14u55 – 15u45 : activiteiten  

Opmerking: op vrijdag les tot 15u00  

 

TARIEVEN EETMALEN EN DRANKEN 

Eetmaal : 3,00 euro (soep en hoofdschotel)  

 

Soep : 0,80 euro  

Bustarief  

Busvervoer georganiseerd door “De Lijn”  

Alle kleuters krijgen gratis vervoer als ze op het grondgebied Vlaanderen wonen en naar de 

dichtstbijzijnde gemeenschapsschool gaan. 

Opgelet! Het busvervoer is heel specifiek, vraag ernaar mocht u interesse hebben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE Lagere afdeling 

De lagere afdeling werkt met de nieuwste en pedagogisch meest verantwoorde handleidingen en 

leerboeken om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de latere studies. We werken in 6 aparte 

klassen (geen graadsklassen) : L1, L2, L3, L4, L5 en L6.  

Een greep uit de troeven van de lagere afdeling : 

Sterke integratie van ICT :  touchscreens in alle klassen , laptops, chromebooks, tablets  (1 per 2 

leerlingen) worden ingeschakeld als ondersteuning van de lessen en leerstof.  

Leesbevordering :  gerichte momenten van “vrij lezen”  in de lagere afdeling met nadruk op leesplezier en 

begrijpend lezen.   #leeskilometers 

Verkeersopvoeding : 

Theorie- en praktijklessen doorheen de lagere afdeling : nationale verkeerstoets, voetgangersexamen, 

fietsexamen onder begeleiding van Vlaamse Stichting Verkeerskunde  https://www.verkeeropschool.be/  

Werken rond actuele thema’s : 

“Gezond leven”, “Afval sorteren”, “ Jeugdboekenweek”, “Klimaat”, “De Groote Oorlog” 

Geïntegreerde werkperiodes :  

De leerlingen gaan een ganse week een bepaalde omgeving ontdekken  techniekklassen, havenklassen, 

wetenschapsklassen, sportklassen,  stadsklassen, zeeklassen , bosklassen, … 

Muzische momenten   

In alle klassen komen de volgende domeinen aan bod : drama, media, technologie, beweging en beeld. In 

het tweede leerjaar komen experten van de muziekacademie langs voor een creatieve  projectweek. 

Differentiëren :  in onze klassen wordt hedendaagse technologie ingeschakeld om kinderen in 3 niveaus 

te laten werken : B(asis) – H(erhaling) – V(erdieping)  

 

 



Dagindeling lager onderwijs 

De schoolpoort is open met toezicht vanaf 07u15. 

‘s Avonds is er toezicht tot 18u00, op woensdag tot 12u30, vrijdag tot 17u30. 

8u45 - 10u25 : les 

10u25 - 10u40 : speeltijd  

10u40 - 11u55 : les (op woensdag tot 11:30)  

PAUZE 

13u00 - 14u40 : les  

14u40 - 14u55 : speeltijd  

14u55 – 15u45 : les  

Opmerking : op vrijdag les tot 15u00. 

Tarieven eetmaal en dranken  

Eetmaal : 3,50 euro (1ste en 2de leerjaar), 4,00 euro (vanaf 3de leerjaar)   

 

Soep : 0,80 euro  

BUSTARIEF 

Rechthebbende leerlingen (leerlingen die op meer dan 4 km van de school wonen, en waarvan onze 

school de dichtstbijzijnde gemeenschapsschool is) krijgen gratis vervoer.  

Andere leerlingen tarief “De Lijn”. Meer info op het secretariaat.  

VOORBEELD LESSENROOSTER EERSTE GRAAD 

(te verdelen over 5 dagen)  

Muzische vorming :   3 x 50 minuten 

Wereldoriëntatie :   4 x 50 minuten  

Nederlands :  18 x 25 minuten  

Wiskunde :   16 x 25 minuten  

Lichamelijke opvoeding :  2 x 50 minuten  

Zedenleer of godsdienst :  2 x 50 minuten  

 

Totaal: 28 lesuren van 50 minuten. 

 



 

 

 

 

ONZE ACCENTPUNTEN 

FRANSE TAALINITIATIE  

Onze school ligt op een boogscheut van de taalgrens  en daarom zetten we sterk in op Frans.  In de derde 

kleuterklas komt de klaspop Pistache de kinderen al warm maken. Vanaf het eerste leerjaar t.e.m. het 

vierde leerjaar komt juf Astrid een uurtje per week op een speelse manier de basiswoordenschat 

aanleren.   Juf Astrid is een Franstalige juf die enkel Frans spreekt tijdens de lessen.  Vanaf het vijfde en 

zesde leerjaar krijgen onze leerlingen 3 lesuren Frans.  

ONDERSTEUNENDE JUFFEN  

In de kleuterafdeling hebben we juf Laure die op de klasvloer ondersteunt in de tweede en derde 

kleuterklas.  Ook in het eerste en tweede leerjaar worden de leerlingen en leerkrachten in de voormiddag 

ondersteund door juf Lincy en juf Ilse.   

LEREN STUDEREN EN BEGRIJPEND LEZEN 

In het vijfde en zesde leerjaar worden de leerlingen sterk voorbereid op het secundair onderwijs met 

(onder andere) de projecten “leren studeren” en “begrijpend lezen”.  In vijf fasen krijgen de leerlingen de 

basis om ook in het voortgezet onderwijs goed voorbereid aan de slag te kunnen.  Op de ondersteunende 

website www.lerenstuderen.be vindt u meer uitleg over deze fasen : begrijpen, ordenen, schema maken, 

instuderen en herhalen. 

VRIJ LEZEN  

Dat kinderen minder lezen is geen geheim.  Daarom lassen wij 3 x 20 min gezellige leesmomenten in het 

eerste t.e.m. het derde leerjaar.  Vanaf het vierde zijn dit 2 x 30 min. Op deze momenten doen leerlingen 

“leeskilometers” op in eigen gekozen boeken en op gezellige leesplekjes.  Hierdoor is het leesplezier, de 

leesmotivatie én het leesniveau de laatste jaren sterk gestegen.  

 



BREDE SCHOOL  

In deze folder vindt u ook meer uitleg over onze voor- en naschoolse opvang.  Maar we gaan nog een 

stapje verder : we organiseren op verschillende periodes tussen 16:00 en 17:00 uitdagende workshops 

waar de kinderen  kunnen “proeven van”  en “kennis maken met” diverse activiteiten : creaklassen (L1 en 

L4), sportsnack (ganse lagere afdeling), Engelse taalinitiatie (L6),  techniekklas (L5).  Tijdens deze 

workshops staat plezier en enthousiasme voorop. 

VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUWE SCHOOL VOOR DE KLEUTERS 

Sedert 1 september 2021 zitten onze kleuters in de langverwachte nieuwbouw. De verdere afwerking en 

de buitenafwerking staat de komende schooljaren ingepland.  

INZETTEN OP KWALITATIEVE VOOR – EN NASCHOOLSE OPVANG 

Wij kozen bewust voor een opvangjuf met een pedagogisch diploma, die kinderen in een huiselijke en 

aangename sfeer opvangt.  

SPEELNATUUR 

Tegen 1 september 2022 willen we graag onze langverwachte natuurlijke speeltuin creëren naast de 

nieuwbouw van de kleuterafdeling.  Een speeltuin met veel speel- en klimmogelijkheden, een waterpartij, 

een fietsparcours en een “ravotberg” met glijbaan. 

NIEUWE VERKEERSSITUATIE 

De Schoolstraat en de Kolpaartstraat worden tijdens het jaar 2022 volledig aangepakt zodat er een veilige 

verkeerssituatie ontstaat rondom onze school.  Er komt een ruime parking,  een strook voor “Kiss & Ride”, 

een voetpad, een fietspad en een parkeerstrook voor “kort parkeren” 

 

 

 

 

 

 



EEN SPORTIEVE SCHOOL !  

Beweging in alle vormen… dat heeft uw kind zeker nodig !  

Onze leerkracht LO staat in voor de basislessen lichamelijke opvoeding vanaf de eerste peuterklas t.e.m. 

het zesde leerjaar.  

Vanaf de derde kleuterklas gaan de leerlingen zwemmen (watergewenning).  De leerlingen van L1, L2 en 

L3 gaan om de 2 weken zwemmen in 4 niveaugroepen.  Elke groep heeft een ervaren begeleider. Voor de 

middelste groepen zijn er 2 gediplomeerde zwemleerkrachten. L4, L5 en L6 gaat enkele keren per jaar 

zwemmen om de aangeleerde technieken te verfijnen. 

We hebben op school ook een sportgangmaker die in samenwerking met www.moev.be er voor zorgt dat 

de school “sport ademt” : er wordt deelgenomen aan American games, Kronkeldiedoe, Rollebolle, Alles 

met de bal, oriëntatieloop, spelcarrousel. 

Tijdens de speeltijden worden er ook klassentornooien gehouden (tafeltennis, tussen 4 vuren, 

voetbaltornooi) en sporten wordt actief gepromoot en ondersteund (spelmateriaal, actieweken, …)  

Onze school behaalde al 25 jaar op rij het gouden label in de wedstrijd “Sportieve school”,  

een label uitgereikt door Moev (Vlaamse organisatie ter ondersteuning van sport op school). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UW KIND …  ONZE ZORG 

Juf Lincy is onze zorgcoördinator en zorgleerkracht.  

 

Reeds vanaf de tweede kleuterklas worden de kinderen zorgvuldig begeleid en uitgebreid gevolgd om hun 

alle kansen tot ontplooiing te geven. 

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school zorgen ervaren leerkrachten voor de begeleiding als het 

wat moeilijker gaat of als er extra uitdaging nodig is.  Dit gebeurt aan de hand van extra taken, 

differentiatie, computergebruik,...  

ONDERSTEUNENDE VERENIGINGEN  

Een actieve OUDERVERENIGING richt elk jaar ondersteunende activiteiten in zoals het Sinterklaasfeest, 

het carnavalsfeest, een kinderfeest, een gezond ontbijt, wafelbak, boekenfeest, voorleesdag, warm 

onthaal voor nieuwe ouders, … 

Deze vereniging steunt de school met o.a. de aankoop van nieuwe leerboeken, verbruiksmateriaal, 

tussenkomst in schoolreizen, aankoop van sinterklaas-, paas- en eindejaarsgeschenk, tussenkomst in de 

aankoop van turnkledij, aankoop van openluchtspelen voor de kleuters, uitbouw verkeerspark, … 

 Op www.oweetje.be  vindt u meer  info over deze dynamische groep ouders. 

 

Onze SCHOOLRAAD heeft een grote inspraak in het schoolbeleid. Zowel op het pedagogisch vlak als op 

vlak van aanstelling van personeel en infrastructuur wordt er advies gegeven De Raad bestaat uit 9 leden, 

samengesteld uit personeel en ouders. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 

Ochtend (45 minuten gratis)  

Van 7u15 tot 8 uur betalend 0,75 euro per begonnen kwartier. 

Vanaf 8 uur tot de aanvang van de lessen (08u45) is de opvang gratis. 

Middag (volledig gratis)  

Tijdens de middagpauze van 11u55 tot 13u is de opvang gratis.  

Avond (30 minuten gratis)  

Er is opvang voorzien tot 18u00 (vrijdag tot 17u30). 

Van 15u45 tot 16u15 is de opvang gratis. 

Vanaf 16u15 wordt eveneens 0,75 euro per begonnen kwartier betaald. 

Woensdag (30 minuten gratis)  

Gratis opvang van 11-30 u tot 12.00 u Vanaf 12-00 u wordt eveneens 0,75 euro per begonnen kwartier 

betaald.  Opvang tot 12-30 uur.  

Betaling  

Ieder kaart heeft een unieke code en bij aankomst of vertrek scant de verantwoordelijke de code van het 

kind zodat het tijdstip correct geregistreerd wordt. De kost van de opvang wordt verrekend via de 

maandelijkse factuur. U krijgt ook een overzicht van data en tijdstip(pen).  

Slechts de eerste twee kinderen van een gezin betalen voor de opvang. Vanaf het derde kind is de 

opvang gratis. 

 

Belangrijk ! De kinderopvang is ook fiscaal aftrekbaar voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMENWERKINGSVERBANDEN KINDEROPVANG  

Ingrid De Moor  

Koekamerstraat 24  

9688 Maarkedal (Schorisse)  

0 > 2,5 jaar 

Tel. : 055 21 70 89  

Ook tijdens schoolvakanties 

 

Debbie Brison (via Reddy Teddy)  

Perreveld 3  

9660 Brakel  

Tel. : 0486 84 01 20  

2,5 > 6 jaar  

Alle werkdagen van 06u00 tot 18u15 

 

Op woensdagnamiddag : kinderopvang voorzien door de gemeente Maarkedal  

 

www.maarkedal-be/leven-en-welzijn/ocmwt/kinderopvang-o ma 


