EEN SCHOOL WAAR KINDGERICHT
GEWERKT WORDT…

is een school:
die aan alle kinderen, op basis van hun eigen mogelijkheden, het
maximum biedt
die thema’s en projecten uitwerkt die aansluiten bij de leefwereld
van het kind
die boeiende leeruitstappen kan bieden dankzij de eigen schoolbus
die elk kind opvolgt door middel van een eigen leerlingvolgsysteem

EEN MODERNE SCHOOL…

is een school:
die durft afstappen van de klassikale werksfeer
waar de leerlingen de omgeving van de school op maquette en plan
kunnen weergeven
die moderne werkvormen toepast: projectwerk, coöperatief leren,
toonmomenten, contractwerk,…
die jaarlijks, tijdens het grootoudersfeest of het
eindejaarsoptreden, een toekomstige Hollywood vedette ontdekt

EEN TOFFE, SUPERCOOLE, KEINEIGE SCHOOL…

is een school:
waar ook al eens gefeest, gekookt, gedanst,…mag worden
met aandacht voor sportactiviteiten op woensdagnamiddag
waar de eigen, groene natuur gebruikt wordt om te leren
waar je kind gewoon graag naar toe komt!

EEN KINDVRIENDELIJKE SCHOOL…

is een school:
waar een kind nog tot rust kan komen in een groene omgeving
waar een kind nog succes leert en mag ervaren
waar verkeersopvoeding ook leuk kan zij
die naast het cognitieve, ook aandacht heeft voor het creatieve

EEN SCHOOL WAAR OOK OUDERS
BELANGRIJK ZIJN…

is een school:
die ouders dagelijks de mogelijkheid biedt om de leerkrachten te
spreken
waar ouders inspraak hebben over het beleid: vriendenkring,
oudercomité, schoolraad,…
waar ouders mee ingeschakeld worden bij schoolse activiteiten
die regelmatig de schoolvorderingen van elk kind bespreekt met de
ouders

EEN SCHOOL MET EIGENTIJDSE
WERKVORMEN…

is een school:
die vanaf de kleuterklas de computers ook écht gebruikt
waar uw kind zelfstandig leert werken en zijn weg leert vinden in
de maatschappij van nu en morgen
die geïntegreerde werkperiodes inlast: bos- en zeeklassen vanaf de
derde graad
waar hoekenwerk, groepswerk, niveaulezen, taalondersteuning,
hoogbegaafdenwerking… wekelijks op het uurrooster staan

MAAR ER IS NOG MEER!!

keuze tussen Kath. godsdienst, zedenleer, Islam. godsdienst en andere
godsdiensten

voor- en naschoolse opvang

zwemmen vanaf de derde kleuterklas

nauwe samenwerking met CLB

samenwerking met Schotense diensten: cultureel centrum, brandweer
politie, bibliotheek, …
bezoek aan toneel, bioscoop, tentoonstellingen, musea, …

aandacht voor sociale vaardigheden: praathoekje, pestproject, sociaal-emotioneel,…

Franse lessen tijdens de lesuren vanaf het derde leerjaar
Initiatielessen Frans vanaf de derde kleuterklas

positieve schooldoorlichting (2014)

NUTTIGE INFORMATIE
De school
Onze school heeft 2 vestigingsplaatsen:
Vijverhof
Ter Linde

A. Jonckersstraat 65 tel. 03 658 61 81
Lindenlei 27-47
tel. 03 658 78 11

Directeur: Wendy Francken
Email : directie@bsschoten.be
Website : http://www.basisschoolschoten.be/

De schooluren
Aanvang van de lessen:
Middagpauze:
Einde lessen:

8u3O
12u10-13u25
15u20

Voor- en nabewaking
voorbewaking vanaf 7u15
nabewaking tot 17u45

CLB-consultatiekabinet
Schoten: E. Blangenoisstraat 4

tel.: 03 658.55.17

Hoofdzetel te Brasschaat: Van Hemelrijcklei 81

Schoolrestaurant en dranken
Leerlingen kunnen thee (winterperiode) verkrijgen of (bruis)water en boterhammen
meebrengen tijdens de middagpauze.

Oudercontacten
In het begin van het schooljaar is er een algemene infoavond.
De leerkrachten lichten dan hun manier van werken toe.
Verder in het schooljaar zijn er nog 3 oudercontacten met rapport waarop u als ouder
van gedachten kunt wisselen over de schoolprestaties van uw kind.
Ook voor de ouders van onze kleuters voorzien we deze infomomenten.
Uiteraard is het steeds mogelijk om tussendoor de leerkracht en/of directie te
spreken.

INSCHRIJVINGEN
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Tot
hun 3 jaar mogen zij enkel de eerste schooldag na de
zomer-, herfst-, carnaval-, paas- en hemelvaartsvakantie in de klas worden
opgenomen. Ook 1 februari is een mogelijke instapdatum.
Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd te worden.
Dit kan zijn: de identiteitskaart, een geboorteakte, de SIS-kaart (ziekenkas) met
rijksregisternummer, de eID-kaart,…
Als ouder ondertekent u het schoolreglement voor akkoord, krijgt u een infobrochure
mee en vult u het keuzeformulier godsdienst/zedenleer in (alleen voor de lagere
school). Als ouder van een kleutertje wordt u ook gevraagd een formulier “enige
inschrijving” in te vullen.
Vraag er gerust naar als het u niet wordt aangeboden!

Wanneer inschrijven?
Wij werken sinds 1 januari met een aanmeldingssysteem voor alle basisscholen in
Schoten. Dit wil zeggen dat u zich vanaf 1 maart 2019 tot en met 29 maart 2019 kan
aanmelden via het digitaal aanmeldingsysteem voor het schooljaar 2019-2020.
Opgelet: ook kinderen die geboren zijn in november en december 2017 en pas starten
met school op 1 september 2020 (schooljaar 2020-2021) moeten dit jaar aanmelden!
Meer informatie vindt u op onze website

http://www.basisschoolschoten.be/

