


Welkom

Basisschool

Sint-Joris-Weert
Samen op ontdekking!



Vol verwondering

stevig in je schoenen

op ontdekking

om te groeien

met elkaar



Wat typeert onze school?



Vol verwondering

-Iedereen welkom

-Unieke ligging tussen bos en bemde

-Leren vanuit verwondering

-Katholieke dialoogschool



LEERHOEKEN: kleuters ontdekken en
experimenteren met ≠ materialen

ONTMOETINGSPLAATS: infomomenten, feesten, 
solidariteitsprojecten, …   



EROPUIT: leren over en genieten van de natuur

DIALOOG: christelijk geïnspireerd, gastvrij voor andere
levensbeschouwingen



Stevig in je schoenen
-Goed in je vel

-Ontwikkelen van eigen talenten

-Zelfvertrouwen

-Stap voor stap grenzen verleggen

-Kritische geest, gezond lichaam



FAMILIAAL: betrokkenheid van elke leerkracht, 
gedeelde verantwoordelijkheid door ganse team

KIVA-SCHOOL: verbindende activiteiten, pesten
voorkomen



CREATIVITEIT: musical, muzische workshops, …

GEZONDE SCHOOL: fruitproject, bewegend leren, 
sportsnack, sportklassen, …



Op ontdekking

-Zin in leren en leven

-Alle ontwikkelingsdomeinen komen

evenwichtig aan bod

-leren vanuit nieuwsgierigheid

-op ontdekking, binnen en buiten



PROJECTWEKEN: week v/h bos, 
verkeersopvoeding, vogeltelweek, …

UP-TO-DATE ONDERWIJS: moderne methodes, 
leren programmeren en typ-lessen op school, 

workshops techniek, …



BUITENLESSEN: kleutertuin, buitenklas, avontuurlijke
speelplaats, …

LEERUITSTAPPEN: in de buurt, Leuven, Brussel, 
…



Om te groeien

-leren van en met elkaar

-inzetten op differentiatie

-tijd om te groeien

-gedeelde zorg door ganse team



ZORGTEAM: veel ondersteuning door co-teachers 
en zorgcoördinator

4-SPOREN: groeien op eigen tempo en volgens eigen 
mogelijkheden



ZELFSTANDIGHEID: leren leren, uur-dag-week-
planning, overgang secundair, …

FOCUS op TAAL: taalklasje, leesprojecten, 
poppenkast, Franse taalinitiatie, …



Met elkaar

-echte dorpsschool

-veilig thuisgevoel

-klasoverschrijdende projecten

-ouders werken mee



KLASDOORBREKEND: hoekenwerk, projectweken, 
feest, overgang KS naar LS, …



SAMENWERKING OUDERS en BUURT: voorlezen, 
workshops, klusjesdagen, … 

OUDERCOMITÉ: constructief samenwerken, 
kinderactiviteiten, feesten, …



Huiswerk
▪ Als verbinding tussen school en thuis. Kinderen van de lagere 

school tonen waar ze in de klas mee bezig zijn.  Ouders tonen 
betrokkenheid

▪ In de hogere graad leren de leerlingen een studie- en werkhouding 
aan

▪ Huiswerk op ma-di-do. 15 minuten in de eerste graad, 30 minuten 
in de tweede graad en drie kwartier- in de derde graad

Goed om weten

Gezondheid
▪ Elke dag fruit op school. Op woe. en vrijd. enkel fruit. Op vrijdag kan je een 

stuk fruit op school bestellen

▪ Alle kinderen drinken water in een drinkbus

▪ Op ma-di-do kan je een koek bestellen op school of er zelf één meebrengen in 

een koekendoosje. Geen papiertjes zorgen voor afvalarme school



Sport Mobiliteit & veiligheid

▪ Bewegingslessen en bewegingstussendoortjes

▪ Sportdagen

▪ Sportsnack na school. Extra uurtje bewegen voor K3, 

L1 en L2

▪ Verkeersopvoeding op school. Fiets- en voetgangerslessen 
tijdens de verkeersweken

▪ Schoolstraat: voor en na schooltijd is de straat voor onze 
school voorbehouden voor de voetgangers en de fietsers

▪ School, oudercomité en gemeente werken constructief 
samen aan de verkeersleefbaarheid van onze school en 
dorp

Goed om weten



Goed om weten

Natuur

▪ Avontuurlijke en groene speelplaats. Voor ieder een plekje

▪ Leerlingen mee verantwoordelijkheid voor aanplanten en

onderhoud speelplaats

▪ Door boeiende natuurprojecten leren kinderen zorg 

dragen voor onze planeet

▪ Opvang voor en na schooltijd door onze eigen 

ervaren medewerkers Ruben en Sylvie

▪ ‘s Morgens vanaf 7u15. ‘s Avonds tot 17u45,

woensdag tot 14u

Opvang



Hoe ziet een schoolweek voor mijn kind eruit?

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

08u45 - 10u30 lessen lessen lessen lessen lessen

10u30 - 10u45 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd

10u45 - 12u00 lessen lessen Lessen tot 11u50! lessen lessen

12u00 - 13u00 maaltijd + speeltijd maaltijd + speeltijd maaltijd + speeltijd maaltijd + speeltijd

13u00 - 14u15 lessen lessen lessen lessen

14u15 -14u30 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd

14u3 - 15u30 lessen lessen lessen Lessen tot 15u00!



Plaats hier 
een video.

Een blik op onze school en in het instapklasje



Ons schoolteam



Wie schuilt er achter onze schoolpoort?
✓4 kleuterklassen  
✓6 lagere school klassen
✓215 leerlingen
✓11 klasleerkrachten
✓10 klasondersteuners



Hier voelt je kind zich goed!



Hoe betrekken we je als ouder?

“We ontmoeten elkaar aan de 

schoolpoort.  Bij problemen, groot of 

klein, gaan we steeds in gesprek. Samen 

vinden we steeds een oplossing.”



“In de klassen wordt er volop gedifferentieerd. 
Wanneer er daarbuiten nog  extra zorg nodig is 

gaan we met z’n allen rond de tafel zitten.”

Wat als mijn kind extra ondersteuning nodig heeft?



Wat als mijn kind extra ondersteuning nodig heeft?

Binnenklas-
differentiatie 

Samenwerking 

CLB en andere 

externen

Klasbesprekingen 

oudercontacten 

zorggesprekken

Zorgcoördinator 

en zorgteam



Info & contact



Heb je vragen? Wil je meer informatie?

directie.sintjorisweert@sgarchipel.be 016/47.73.18 www.basisschoolsintjorisweert.be

Neem contact op via:



Wil je je kind inschrijven?

Dan moet je jouw kind eerst aanmelden
‣Surf naar https://meldjeaan.leuven.be

Bekijk de instructievideo en volg stap voor

stap

Met dank aan stad Antwerpen en LOP Antwerpen




