Beste ouders,
’t Egeltjesteam vindt het erg fijn dat u kiest voor onze school!
Daarom zullen we ons dagelijks inzetten om uw kind optimaal te
begeleiden doorheen het ganse schooljaar.
We streven naar de best mogelijke resultaten voor elke leerling.
Een sterk leerkrachtenteam zal onze Stekeltjes dagelijks
begeleiden en stimuleren in hun groei naar hun beste ik.
In dit boekje vindt u nuttige informatie over onze schoolwerking.
Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om ze te stellen.
Wij danken u alvast voor het vertrouwen
dat u stelt in onze school.
Vriendelijke groeten
Het Egeltjesteam

Dagindeling
Voormiddag
Middagpauze
Namiddag

8u45 – 12u00
12u00 – 13u10
13u10 – 15u30

Er is toezicht voorzien vanaf 8u15 door 1 van onze leerkrachten.
Kleuters en lagere schoolkinderen spelen samen tot 8u30 op de
kleuterspeelplaats. Daarna gaan de lagere schoolkinderen onder
begeleiding van een leerkracht naar de grote speelplaats.
Om 8u45 gaat het eerste belsignaal en gaan alle leerlingen in de rij
staan. Na het 2de belsignaal gaan onze leerlingen in stilte, onder
begeleiding van de klasleerkracht naar het klaslokaal.
Onze kleutertjes mogen hun schooltasje ’s morgens samen met
mama of papa in de klas gaan zetten. De lagere schoolkinderen
zetten hun boekentas netjes onder het afdak. Na een knuffel en
een zoen spelen de kinderen onder toezicht van de leerkracht.
Mogen wij u vriendelijk vragen om na het afscheid meteen te
vertrekken en niet op de speelplaats te blijven hangen?
Telaatkomers missen steeds een deel van de les en storen de
andere kinderen tijdens hun werk. Daarom willen wij u vriendelijk
vragen om uw kind tijdig naar school te brengen.
Wanneer een andere persoon -uitzonderlijk- uw kind komt
ophalen, vragen wij u om de school vooraf te verwittigen.

Het Egeltjesteam

1PK
juf Ann
1KK
juf Ine
1-2KK
juf Diane – juf Hanne
2-3KK
juf Eline
3KK
juf Katrien – juf Hanne
Kinderverzorgster juf Ann
1A
1B
2A
3A
4A
5A
6A

juf Jasmien – juf Yanne
meester Dries
juf Kay
juf Anke – juf Sonja
juf Wendy – juf Yanne
meester Ruben
meester Kris

RK godsdienst
NC zedenleer
PR godsdienst
ISL godsdienst
Zorg
Sport

juf Helena
juf Evi
juf Debora
meester Serhat

juf Jasmien
juf Griet – juf Hanne

Bus
Onderhoud

Raymond en Josée
Ilona, Christel en Sofie

Secretariaat
Directie

juf Brigitte
juf Katrien

Lichamelijke opvoeding en zwemmen
Onze leerlingen gaan zwemmen in het zwembad “Den Uyt” in Mol.
De zwembeurten zullen maandelijks gefactureerd worden.
De leerlingen van het 6e leerjaar zwemmen gratis.
Zwemmen is een onderdeel van de eindtermen lichamelijke
opvoeding en dus verplicht voor alle leerlingen van het lager
onderwijs. Indien leerlingen om een of andere geldige reden niet
kunnen deelnemen aan de lessen L.O. of zwemmen, moet de
leerkracht hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Dit
kan via de schoolagenda of met een briefje. Voor langere tijd is
een doktersattest vereist. De juiste data van de zwembeurten
vind je op onze jaarkalender.
Eén keer per schooljaar organiseren wij ook brevetzwemmen. De
brevetjes kunnen – indien gewenst – aangekocht worden aan €1.
Onze kleutertjes sporten ook 2 keer per week met de sportjuf.
Zorg op deze dagen dus voor sportieve kleertjes!
De kindjes van de 3de kleuterklas gaan ook enkele keren per
schooljaar zwemmen.
Tot en met het 3de leerjaar zijn helpende handjes steeds welkom
tijdens de zwemles.
Wat heb je nodig tijdens de lessen L.O. en zwemmen?
 Zwemmen : zwempak/zwembroek – badhanddoek – kleine
handdoek voor de voeten – badmuts - duikbril
 L.O. : kort sportbroekje – T-shirt van de school (€8) –
turnpantoffels of sportschoenen – turnzak
Voor de kleutertjes : enkel turnpantoffels (graag met naam)

Opmerking : Gelieve juwelen en waardevolle voorwerpen thuis te
laten. De school is niet verantwoordelijk voor verlies.

Oudercomité
We willen graag ons oudercomité versterken met geëngageerde
ouders. Momenteel staan er al een aantal activiteiten op de
planning, maar we kunnen jouw hulp zeker nog gebruiken.
Ons oudercomité bestaat uit 2 verschillende delen. Je kan actief
deelnemen via de vergaderingen, die ongeveer om de zes weken
plaatsvinden. Tijdens deze vergaderingen bespreken we de
organisatie van de geplande activiteiten en allerhande thema’s, die
ouders aanbelangen.
Je kan ook inschrijven voor ons vrijwilligerscomité, waarbij je
enkel gecontacteerd wordt om te helpen bij een activiteit.
(de musical, het schoolfeest, de ontbijtkorven, …)
De opbrengsten van deze activiteiten gaan rechtstreeks terug
naar onze kinderen. De voorbije jaren hebben we het geld onder
andere geïnvesteerd in de aanleg van een nieuwe speelplaats.
De data van de vergaderingen van het oudercomité vind je terug
op onze jaarkalender.
Je kan je inschrijven via het strookje op de volgende bladzijde of
via ons mailadres : oudercomité@bsegeltje.be
Je mailtje komt terecht bij onze voorzitster Tinne Dexters.
Tinne is mama van Annabel (3KK) en Esau (3A) én leerkracht in
Campus Het Spoor.
Heb je suggesties of zit je met een probleem dat je liever eerst
met het oudercomité bespreekt, dan kan dit steeds via
bovenstaand e-mailadres.

Inschrijving oudercomité of vrijwilligerscomité
Naam :…………………………………………………………………………
e-mail:…………………………………………………………………..........
GSM (niet verplicht):…………………………………………………......

0

ik schrijf me in voor het oudercomité

0

ik schrijf me in voor het vrijwilligerscomité

Socio-culturele en sportieve activiteiten
Sport : Naast het verplichte aanbod L.O. en zwemmen, probeert
onze school regelmatig sportieve activiteiten te organiseren.
(sportdag, dag op wieltjes, schaatsen, …)
Ook na schooltijd (woensdagnamiddag) kunnen onze leerlingen
sporadisch deelnemen aan SVS-sportactiviteiten.
(netbal, danshappening, voetbal,…)
Cultuur : Naast het culturele aanbod in de lessen W.O., muzikale
opvoeding en taal organiseert ’t Egeltje ook regelmatig
bijkomende interne of externe activiteiten. (uitstappen in het
kader van bepaalde thema’s, theaterbezoeken, schooltoneel, … )
Tijdens alle uitstappen en buitenschoolse activiteiten wordt van
de leerlingen verwacht dat ze zich houden aan de afspraken
opgenomen in het schoolreglement.
Peutertjes die nog niet zindelijk zijn en luiers dragen kunnen
helaas niet mee op uitstap.
Het is pedagogisch niet verantwoord om de andere kinderen
alleen te laten tijdens het verversen van luiers.

Leerlingenraad
Binnen onze school is een leerlingenraad opgericht. Elk jaar
wordt er in september een nieuwe leerlingenraad verkozen en
samengesteld met leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.
Om de 2 maanden wordt er vergaderd samen met meester Kris
en meester Ruben. Zo werken ze in overleg ideeën uit. Vorig
schooljaar heeft onze leerlingenraad bv. gezorgd voor spiegels in
de toiletten, de aankoop van nieuwe computers en de inrichting
van een spelletjes- en leesklas tijdens de middagpauze.

Tussendoortjes
Veel snoep is schadelijk voor de tanden en de gezondheid.
Daarom vragen wij de ouders om aan de kinderen als
tussendoortje een stuk fruit, een boterham of een droge koek
mee te geven.
Alle leerlingen van onze school eten tijdens de voormiddag een
stukje fruit. Gelieve het fruit thuis reeds te schillen en in een
fruitdoosje mee te geven. Een gezonde groenteknabbel is
natuurlijk ook toegestaan.
’s Namiddags kunnen de kinderen een koekje eten tijdens de
speeltijd. Mogen wij vragen een koekendoos te gebruiken?
Met dit initiatief willen we kinderen aanzetten om te denken aan
het milieu en de afvalberg te verkleinen.
Tijdens de speeltijden drinkt iedereen water!
Gelieve een drinkbus of een flesje met schroefdop/sportdop te
gebruiken.
Glazen flesjes zijn niet toegelaten op school.

Bestellingen drank en soep
Onze leerlingen kunnen ’s middags soep en/of drank bestellen.
Hiervoor dient u vooraf een bestelformulier in te vullen.
Soep kan per dag besteld worden aan 1 euro per dag.
De leerlingen kunnen ook een drankkaart aankopen.
Hiermee kunnen ze 10 drankjes kopen in de refter.
melk, water, fruitsap, chocomelk of fristi = 10 euro / 10 drankjes
U kunt soep en een drankkaart bestellen met het invulformulier
dat uw kind om de veertien dagen op donderdag mee naar huis
krijgt. Dit formulier brengt uw kind ingevuld terug mee naar
school op maandag.
Mogen wij er u attent op maken dat de school de rekeningen van
de bestelde soep moet betalen.
De soep wordt op voorhand besteld en betaald.
Dit wil zeggen, dat als soep besteld wordt en niet geconsumeerd
kan worden door ziekte of uitstap … helaas toch moet worden
betaald.
Soep en drankkaarten worden maandelijks gefactureerd.
Als uw kind zelf een kindvriendelijk drankje meebrengt,
let er dan op dat dit niet in een glazen flesje zit.

Schoolagenda
De schoolagenda is een instrument dat u dagelijks in de
gelegenheid stelt de lessen en huistaken van uw kind te
controleren. U dient de schoolagenda dagelijks te ondertekenen.
Huiswerk is een korte activiteit die aansluit bij onze visie op leren
en de leerstof van de klas. Het kan ook een voorbereiding zijn
naar een volgende les toe. Het is de bedoeling dat het huiswerk
door de kinderen zelfstandig wordt gemaakt. De hoeveelheid is
afhankelijk van het leerjaar waarin de kinderen zitten.

Toetsen - rapporten
Alle toetsen worden ter ondertekening met uw kind meegegeven.
Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar
huis. De data vindt u terug op onze jaarkalender.

Oudercontacten
In het begin van het schooljaar organiseren we een infoavond.
Deze gaat door in de klas van uw kind. De klasleerkracht zal u de
klas- en schoolwerking met veel plezier uitleggen.
Drie keer per schooljaar is er een oudercontact gepland. U wordt
uitgenodigd door de leerkracht of u kan zelf een gesprek
aanvragen. De data voor de oudercontacten vindt u terug op onze
jaarkalender.
Indien er problemen zijn, hoeft u niet te wachten tot één van deze
momenten. U kan steeds contact opnemen met de directie, de
zorgcoördinator of de klasleerkracht voor een afspraak.

Schoolverzekering
Alle leerlingen zijn gratis verzekerd door de school.
De verzekeringsmaatschappij is :

ETHIAS
PRINS BISSCHOPSSINGEL 73
3500 HASSELT

De schoolverzekering dekt alle lichamelijke schade van de
leerlingen op de school of tijdens buitenschoolse activiteiten.
Ook tijdens schooluitstappen, zeeklassen, bosklassen, … en op
weg van en naar huis (langs de kortste of veiligste weg) zijn onze
leerlingen steeds verzekerd.
Kwetsuren opgelopen in de school of op weg van en naar huis
dienen dadelijk op het secretariaat gemeld te worden.

Procedure bij een ongeval in de school
Bij een minder ernstig kwetsuur dient het personeel de eerste
zorgen toe. Dient er later een dokter geraadpleegd te worden,
dan ontvangen de ouders een formulier voor de aangifte van een
ongeval. De dokter vult het formulier in en de ouders bezorgen
het formulier binnen de 4 dagen terug aan de school. De ouders
betalen de dokterskosten. Eens het letsel volledig genezen is,
gaan de ouders bij hun mutualiteit een formulier halen waarop
staat vermeld wat zij betaalden aan dokters- en
apothekerskosten, wat de mutualiteit terugbetaalde, en de som
die zij zelf bijpasten.
Dit laatste bedrag wordt door de verzekeringsmaatschappij aan
de ouders terugbetaald.

Bij een zwaar ongeval komt er een dokter ter plaatse of wordt de
leerling naar de dienst spoedgevallen gevoerd. De ouders worden
steeds onmiddellijk op de hoogte gebracht.
De verzekeringsformaliteiten zijn hetzelfde als hierboven
beschreven.
Bij oog-, oor- en zwaardere hoofdletsels raadplegen wij dadelijk de
dienst spoedgevallen in het ziekenhuis. De ouders worden
daarvan steeds onmiddellijk op de hoogte gebracht.
Materiële schade aan kledij wordt door de verzekering niet
vergoed. Brillen kunnen vergoed worden na de wettelijke ziekteen invaliditeitsverzekering.
Burgerlijke aansprakelijkheid
Gelet op de zware gevolgen die kunnen voortvloeien uit
onverantwoord gedrag bevelen wij aan :
-een familiale polis te onderschrijven
-geregeld de kinderen te wijzen op hun verantwoordelijkheden
-de school niet zonder toelating te verlaten
-elke voorziene afwezigheid vooraf schriftelijk te melden
De schoolverzekering geldt niet:
-voor materiële schade, behalve brilschade (tot een door de
verzekeringsinstantie bepaald bedrag)
-voor leerlingen die zonder voorafgaande toestemming van de
directie, de school verlaten tijdens de schooluren of pauzes
-voor de leerlingen die niet de gewone weg volgen tussen de
school en huis en dit binnen de normale tijdsduur
-bij het opzettelijk veroorzaken van een ongeval
-voor leerlingen die het schoolreglement niet naleven

Maandelijkse facturen
Onze leerlingen nemen tijdens het schooljaar regelmatig deel aan
allerhande activiteiten zoals toneelvoorstellingen of uitstappen
die jammer genoeg niet altijd gratis zijn.
Er wordt dan een financiële bijdrage gevraagd.
De didactische uitstappen en de zwembeurten worden maandelijks
gefactureerd, samen met de bestellingen van soep en
drankkaarten.
Samen met de gemeente Mol zetten we in op een school- en
oudervriendelijk schoolfacturenbeleid.
Vind je het moeilijk om de schoolrekening te betalen?
De mensen van het OCMW zijn er om jou te helpen.
Neem contact op met Roeland Pauwels of Rita Janssens via het
nummer 014/33.15.11

Leerlingenvervoer
Onze school beschikt over een eigen schoolbus. Indien gewenst,
kan u hier tegen betaling gebruik van maken.
1.Rechthebbende leerlingen rijden gratis.
Dit zijn leerlingen die recht hebben op een tussenkomst van de
overheid in de vervoerskosten. Een rechthebbende leerling gaat
naar de dichtstbijzijnde basisschoolvestiging van het GO! en deze
vestiging ligt op meer dan 4 km van zijn woonplaats.
2.Betaald vervoer
Alle niet-rechthebbende leerlingen betalen voor het busvervoer.
De school zorgt ervoor dat voor elk kind het goedkoopst mogelijk
tarief gekozen wordt.
.

Busabonnement
Kostprijs van een jaarabonnement :
1e kind : €212 - 2e kind : €169.6 en vanaf het 3e kind : €54
Kleuters betalen een bijdrage van €54 per schooljaar
Rittenkaart (voor occasionele gebruikers van de bus)
10 ritten = €16
Wie kan genieten van een verhoogde tegemoetkoming
(bv. WIGW) betaalt €54/jaar voor ieder kind in een gezin.
De kostprijs van het vervoer is opgelegd door het Departement
Onderwijs. De ouders dienen stipt de betaaldagen te respecteren.
Wanneer de ouders moeilijkheden hebben om de rekening te
vereffenen, wordt er in overleg met de directie een betaalplan
opgesteld.
Het busabonnement kan enkel via facturatie betaald worden.

Sporadisch gebruik maken van de bus is in principe niet
toegelaten, vb. mee naar huis rijden met een vriendje.
Een leerling kan wel gebruik maken van de bus omwille van
uitzonderlijke omstandigheden o.a. medische redenen.
Hij/zij koopt dan een rittenkaart voor de periode dat er van de
bus gebruik wordt gemaakt .
Indien mogelijk worden de kinderen met de schoolbus aan huis
opgehaald en afgezet. Wanneer de veiligheid dit niet toelaat,
worden er afspraken gemaakt met de ouders.
De leerlingen staan ’s morgens tijdig klaar op de afgesproken
plaats onder begeleiding van een volwassene en ze worden
’s avonds op het meegedeelde uur door een volwassene of zijn
vervanger afgehaald op de stopplaats. Indien door
omstandigheden het kind niet wordt afgehaald, blijft het op de bus
en kunnen de ouders hun zoon/dochter afhalen op de school.
Indien de leerling zelfstandig binnen mag gaan, wordt er verwacht
dat de leerling een briefje met de toestemming van de ouders
binnenbrengt.
Indien u niet thuis bent als uw kind met de bus thuis komt, bent u
verplicht om €5 boete te betalen per begonnen half uur.
U krijgt een formulier in verband met de richtlijnen van het
busvervoer mee, dat u ondertekent voor ontvangst en akkoord.

Voor- en naschoolse kinderopvang
De voor- en naschoolse kinderopvang wordt ingericht door de
gemeente Mol.
Vooraleer u gebruik kunt maken van deze dienst moet u eerst
contact opnemen met hen, om uw kind in te schrijven.
U moet steeds online reserveren via de kinderopvang van de
gemeente Mol.

Deze dienst kan u bereiken op het volgende adres :
Markt 30 – 2400 Mol – Tel. 014/33.07.91

Onze kinderen worden opgevangen in kinderclub : “Windekind”
Beukenbosstraat te Mol .
Op woensdag worden zij omstreeks 13 uur naar “’t Krekeltje”
gebracht met de bus.
De dienst is elke schooldag geopend van 7 uur ’s morgens tot 18.30
’s avonds.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan u ook gebruik
maken van ons kort schooltoezicht. Dan is er opvang voorzien op
onze eigen school. Op maandag, dinsdag en donderdag is er
toezicht voorzien tot 16u45, op vrijdag tot 16u30. Ook hiervoor
dient u vooraf in te schrijven via de gemeente Mol.

Centrum
voor leerlingenbegeleiding
Ons schoolteam werkt nauw samen met het CLB.
Wij hebben vaste CLB-medewerkers die u met veel plezier
informatie, advies en begeleiding bieden.
U kan het CLB dagelijks bereiken tussen 8u30 en 16u00.
Het is altijd mogelijk om na de werkuren een afspraak te maken.
Ook tijdens de schoolvakanties is er permanentie voorzien.

Ons CLB-team
Inge Ooms
Baiba Vogelaar
Nele Praet

paramedisch werker
schoolarts
onthaler

Contactgegevens
Vestiging Mol : Smallestraat 11 – 2400 Mol – 014/31.18.19
Vestiging Turnhout (hoofdzetel) : Waterheidestraat 19 – 2300
Turnhout – 014/41.33.30
Je kan ook mailen naar info@clbgokempen.be
Meer info omtrent de werking van het CLB kan je terugvinden op
www.clbgokempen.be

Afwezigheden
Kleuters zijn niet schoolplichtig, maar voor de algemene
ontwikkeling is het belangrijk dat kleuters op regelmatige basis
naar school komen.
Om een vlotte werking van de kleuterklassen toe te laten, wordt
van de ouders verwacht dat het begin en einde van de lesuren
wordt gerespecteerd.
Uw kind vindt het zeker niet fijn een deel van de verwelkoming of
andere activiteiten te missen.
Vanaf het eerste leerjaar mogen de leerlingen niet meer
ongewettigd afwezig zijn. U kan als ouder 4 maal per schooljaar
zelf een ziektebriefje schrijven. Gelieve hiervoor enkel de
gepersonaliseerde briefjes van onze school te gebruiken. Bij
langdurige ziekte is steeds een doktersattest vereist.
Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het
kleuteronderwijs doorbrengen geldt dezelfde regel als in het
lager onderwijs.
Gelieve het schoolreglement na te kijken om de afwezigheid van
uw kind te rechtvaardigen.

Schooljaar 2019-2020

Z 1
Ondergetekende, ouders van………………………………………
uit klas ……… verklaren hierbij dat hun kind afwezig was
wegens ziekte (max. 3 kalenderdagen)
van …………………………………… tot …………………………………
Handtekening ouder(s)

Verkeersveiligheid
Het leerkrachtenteam en het oudercomité zijn van mening dat de
veiligheid van onze Stekeltjes een prioriteit moet zijn. Daarom
zouden wij jullie vriendelijk willen vragen om dagelijks gebruik te
maken van de voetgangerszone, die door ons oudercomité werd
aangelegd. Er werd een veilige doorgang gecreëerd tussen de
auto’s en de omheining aan de ene kant, en tussen de auto’s en de
bomen aan de andere kant.
Om de doorgang duidelijk af te bakenen, hebben we houten
paaltjes geplaatst. Zo kan je met de auto niet meer tot tegen de
omheining/bomen rijden en kan je als voetganger langs dit paadje
veilig tot aan de poort geraken, ook als je net uitgestapt bent uit
je auto. Zo willen we vermijden dat er nog kindjes achter auto’s
lopen die net willen vertrekken. Hieronder vind je nog eens een
plannetje van de voetgangerszone. Het zou ontzettend fijn zijn als
iedereen hier gebruik van zou maken.
Mogen wij jullie ook vriendelijk vragen om niet te parkeren achter
de bomen aub? Deze parkeerplaatsen zijn voorzien voor onze
leerkrachten en onze schoolbus. Gelieve ook de inrit en de uitrit
vrij te laten, zodat de bus zonder problemen onze kindjes veilig
kan ophalen en thuisbrengen.

Voetgangers

Onze Stekeltjes komen ’s morgens allemaal binnen langs de grote
schoolpoort. Ook ’s avonds verlaten zij de school langs deze weg.
Bij het belsignaal om 15u30 mogen de ouders van onze kleuters de
speelplaats opwandelen om hun kindje bij de juf op te halen.
De leerlingen van de lagere school komen onder begeleiding van
een leerkracht uit de schoolpoort gewandeld.
Onze schoolpoort is gesloten tijdens de schooluren.
De poort gaat om 8u45 op slot en gaat om 12u00 weer open tot
13u10. Daarna sluit de poort weer tot 15u30. We hebben dit
initiatief genomen op vraag van de ouders, in functie van de
veiligheid van onze Stekeltjes. Tegelijkertijd hopen we op deze
manier ouders aan te sporen om tijdig op school aanwezig te zijn.
Telaatkomers storen de lessen en dat is niet fijn. Het kleine
poortje aan het secretariaat blijft gewoon de hele dag open.

Fietsers
Leerlingen van de lagere school die met de fiets naar school
komen plaatsen hun fiets in het fietsenrek naast het nieuwe
schoolgebouw. Ze kunnen via het kleine poortje aan het
fietsenrek de speelplaats opwandelen.
Kleutertjes die met de fiets komen hebben een apart fietsenrek.
Zij kunnen hun fiets plaatsen in het fietsenrek gelegen naast de
kleuterspeelplaats. Op de speelplaats mag niet gefietst worden,
dus afstappen aan de schoolpoort is de boodschap.

’s Avonds kunnen onze fietsers afgehaald worden op 2 punten:
- de grote poort naast de kleuterblok : hier vertrekken al
onze kleuters én de leerlingen die richting Achterbos of
Egelsvennen moeten. Een leerkracht wandelt mee tot aan
het zebrapad en helpt de leerlingen met oversteken.
- De fietsenstalling naast de nieuwbouw : hier vertrekken de
leerlingen van de lagere school die richting Turnhoutsebaan
moeten (via de Beukenbosstraat)

Schoolbus
De kindjes die met de schoolbus naar huis worden gebracht, gaan
onder leiding van de busbegeleidster via het kleine poortje aan het
secretariaat naar de bus.
De schoolbus vertrekt om 15u30, gelieve hier rekening mee te
houden aan de schoolpoort.

Kinderopvang
De kindjes die naar de kinderopvang gaan, verzamelen onder
leiding van een leerkracht in de kleuterspeelzaal. Ze worden
opgehaald door 2 begeleiders van de gemeentelijke opvang.

Fluovestjes
Elk kind ontvangt bij inschrijving een fluovestje. Mogen wij u
vriendelijk vragen dit steeds te dragen? Zo kunnen we allemaal
ons steentje bijdragen aan een veilige verkeerssituatie rondom
onze school. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Extra fluovestjes zijn te koop op het secretariaat aan 6 euro.

’t Egeltje
waar ieder kind een uniek stekeltje is!

Basisschool ’t Egeltje is een warme school in een groene omgeving.
Onze sterke visie op leren vormt de basis van kwaliteitsvol
onderwijs. Ook ouderbetrokkenheid dragen wij hoog in het
vaandel… want school maken doen wij samen!
Onze Stekeltjes komen, net zoals onze leerkrachten graag naar
school, elke dag opnieuw! Leerplezier en welbevinden staan
voorop. Op deze manier leggen we de basis tot levenslang leren.
Onze leerkrachten hebben de vaardigheid in de vingers om
leerinhouden in een creatief jasje te stoppen. Onze leerlingen
worden uitgedaagd met actieve lessen, zowel in het doen als in het
denken. In het leerproces verliezen we de realiteit niet uit het oog.
Onze leerlingen worden uitgedaagd om out of the box te denken en
gestimuleerd om succesvol samen te werken. Leren van en met
elkaar is belangrijk in het leerproces. Vanuit interactie worden
leerinhouden verdiept en nieuwe inzichten opgebouwd.
Onze inspirerende leerkrachten staan tussen onze leerlingen.
In een krachtige leeromgeving, boordevol digitale technieken,
coachen ze de leerlingen in hun zoektocht naar hun eigen talenten
en stimuleren ze in hun groei naar hun beste ik.
Onze Stekeltjes groeien in een groene, uitdagende schoolomgeving
uit tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en
ondernemende persoonlijkheden met een rugzak vol kennis en
vaardigheden… Klaar voor de toekomst van morgen!

Onze visie op leren
Wij willen met onze visie de kleuters en leerlingen uitdagen binnen
hun leerproces. Wij stimuleren hen om probleemoplossend en
onderzoekend te denken!
Onze visie voorgesteld volgens de bouwstenen:

Wenst u een meer uitgebreide toelichting over onze bouwstenen
en de daarop gebaseerde schoolvisie? Onze leerkrachten en de
directie staan u graag te woord!

