SWP

Communicatie en samenwerking
ouders/gemeente

Veerledorp 39, 2431 Veerle-Laakdal
014/841396 – 0475/433036
Hier mag je ….
VERWONDERD ZIJN,
SCHOONHEID ONTDEKKEN en CREËREN, GENIETEN,
ONDERNEMEN en je VERBEELDINGSKRACHT aanspreken!
Hier mag je…
JEZELF zijn, te midden van de anderen!
Onze KINDEREN en LEERKRACHTEN werken SAMEN in een SFEER van
VERBONDENHEID en DAGEN elkaar uit
tot FUNDAMENTEEL LEREN!
We hebben als school oog voor
vernieuwing, differentiatie (sporenbeleid), relaxatie (yoga), uvalab (versnellen)
zorg voor ieder kind, gezondheid, sport (MOEV-bord→15’ extra beweging per dag),…

Onze school is open
vanaf donderdag 18 aug. 2022
-van 10.00 uur tot 12.00 uur
-van 14.00 uur tot 16.00 uur.
(Op dinsdag 23 en 30 augustus van 18.00 uur tot 20.00 uur)

Iedereen is WELKOM op onze KIJKDAG
25 augustus 2022 tussen 14.00 en 16.00
Schooldoorlichtingsinfo van onze school :
www.onderwijsvlaanderen.be/doorlichtingsverslag

We bieden de kleuters (indien nodig) tijdens de
schooluren LOGOPEDIE (Met tussenkomst van het ziekenfonds)

We geven als christelijk geïnspireerde school aan de kinderen die ons worden toevertrouwd,
op een zorgzame en pedagogisch verantwoorde wijze kwaliteitsvol onderwijs.
Hierbij vertrekken we van de pedagogische benadering waarbij de ontplooiing van
HOOFD, HART en HANDEN centraal staat.
Ons ervaringsgericht onderwijs prikkelt het kind om vanuit zijn belevingswereld, van binnenuit te leren. In onze
kindvriendelijke schoolsfeer en via open communicatie leren de kinderen hoe ze op een creatieve manier en
steunend op hun eigen verbeeldingskracht hun eigen leven in handen kunnen nemen.
We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod.
Naast de kennisoverdracht, het ontwikkelen van vaardigheden en inzichten, hechten we veel belang aan een
‘waardevolle en christelijk geïnspireerde ’ opvoeding waarbij de kinderen kunnen uitgroeien tot weerbare en
harmonieuze mensen.
We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.
We zoeken naar de beste aanpak om het leren van onze kinderen te ondersteunen en te begeleiden.
We nemen onze kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. We willen aansluiten bij
die positieve ingesteldheid.
Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Onze kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren.
Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op.
Ze bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.
We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.
We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Wij willen hen optillen en hen uitzicht geven op een
veilige oever van welbevinden.
Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’.
Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB,
ondersteuningsnetwerk, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra…

PROBEERdagen voor onze INSTAPPERTJES
(8.45-10.30)

⇒ woensdag 19 oktober 2022
⇒ woensdag 14 december 2022
⇒ woensdag 25 januari 2023

(instap 7/11/2022)
(instap 9/1/2023)
(instap 1/2/2023
+ 27/02/2023)

⇒ woensdag 22 maart 2023
⇒ woensdag 10 mei 2023
⇒ woensdag 7 juni 2023

(instap 17/4/2023)
(instap 22/5/2023)
(instap 1/9/2023)

INSTAPMOMENTEN 2022-2023
kinderen geboren t.e.m. → mogen komen vanaf
01/03/2020
07/05/2020
09/07/2020
01/08/2020
27/08/2020
17/10/2020
22/11/2020
01/03/2021

INSTAPPERTJESAVOND op maandag 6 maart 2023 (18.00-20.00)
OPENKLASDAG in alle klassen op dinsdagvoormiddag 16 mei 2023 (9.00-11.30)

01/09/2022
07/11/2022
09/01/2023
01/02/2023
27/02/2023
17/04/2023
22/05/2023
01/09/2023

