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Natuurlijke Klasse … ook voor jou! 

 
Spelen is leren ... 
    Leren is ontdekken …. 
     Ontdekken is ervaren ... 
    Ervaren is genieten ... 
         Genieten is leven … 
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NOTITIES 
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GEHEUGENSTEUNTJE 

 
Inschrijvingen 
Onze school volgt de inschrijvingsprocedure van het LOP, regio  
Mechelen. Meer info kan je op onze website terugvinden. 
 
Vereiste documenten:  
Kopieën van 
 -  KidsID       
 -  de ISI+kaart van het kind 
 
 
 
 
 
 
Begin schooljaar 2019-2020 
Het schooljaar begint op maandag 2 september 2019 om 08.45 uur. 
 
Instapdagen voor de kleutertjes tijdens het schooljaar 2019-2020 
 
2 september 2019 geboren ten laatste op 02/03/2017 
4 november 2019 geboren ten laatste op 04/05/2017 
6 januari 2020  geboren ten laatste op 06/07/2017 
3 februari 2020   geboren ten laatste op 03/08/2017 
2 maart 2020  geboren ten laatste op 02/09/2017 
20 april 2020  geboren ten laatste op 22/10/2017 
25 mei  2020   geboren ten laatste op 25/11/2017 
 
Kinderen geboren tussen 03/12/2017 en 31/12/2017 stappen in op  
1 september 2020 (maar  dienen zich nu in te schrijven)  
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Welkom in onze basisschool ! 

Beste ouders 
 
Onze school ligt in een oase van rust en groen.  In deze aangename  
omgeving geven wij je kind een moderne christelijke opvoeding in een 
open sfeer waarin je kind centraal staat. Wij willen kansen scheppen die 
je kind nodig heeft om hoofd, handen en hart, kortom al zijn talenten te 
kunnen ontwikkelen. 
 
De accenten van ons opvoedingsproject: 
 

• Aandacht voor ieder kind en zijn totale ontwikkeling. 

• Een gemakkelijke overgang van de kleuterschool naar de lagere 
school. Door de nabijheid van College Hagelstein verzorgen we 
extra de doorstroming naar het secundair onderwijs en  

onderhouden we de nodige contacten.  

• Differentiatie en individualisatie: we laten elk kind volgens zijn 

eigen niveau ontwikkelen.  

• Aandacht voor muzische vakken : muziek, drama, tekenen,  

bewegingsexpressie,… 

• Een school met venster op de wereld en aandacht voor natuur 

en milieu. 

• Bevorderen van de wil tot zelfstandigheid. 

• De christelijke waarden in de opvoeding integreren. 

• Samenwerking tussen school en gezin. 

 
Van harte welkom allemaal! 
 

Directie en leraren Basisschool Hagelstein 
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De meerwaarde van de kleuterschool  

Wij maken onze kleuters op een speelse manier wegwijs in de grote  
wereld. Onze groene ligging, de aanwezigheid van een grote speeltuin 
en de nieuwbouw voor kleuters geven je kleuter het gevoel van ‘thuis te 
zijn tussen vriendjes’.  
 
Onze voornaamste aandachtspunten per leeftijd: 
 
2,5 – 3 jarigen: 

• Zich thuisvoelen - leren spelen – delen 
• Ontdekken via spel, vooral vrij spel 
• Wennen aan het klasgebeuren 
• Experimenteren met nieuwe materialen 

 
4-jarigen: 

• Leren samenspelen 
• Ontluikend lezen, schrijven, rekenen 
• Leren omgaan met regels en afspraken 
• Het gebruik van nieuwe technieken 

 
5-jarigen: 

• Specifieke voorbereidingsoefeningen lagere school 
• Gerichte aandachts- en concentratieoefeningen 
• Regels en afspraken naleven 
• Ons multidisciplinair team test alle kinderen uit de 3de kleuter-

klas op schoolrijpheid. Hierdoor maken we een vlotte overgang 
naar het eerste leerjaar mogelijk. 
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WIE IS WIE …  

 
Directie:   An Mondelaers 
Secretariaat:  Nancy Walschaerts 
Zorgcoördinator: Vanessa Hölscher 
ICT:   Mathijs Gregoir 
 
Kleuterschool 
Onthaalklas:  Els Van Craen 
Eerste kleuterklas: Liesbeth Busschots 
Tweede kleuterklas: Anja Feremans 
Derde kleuterklas: Nicky Beullens 
Zorg kleuters:  Barbara Maes 
Kleuterturnen:  Barbara Maes 
Kinderverzorgster: Emilie Van Dievel 
 
Lagere school 
Eerste leerjaar:  Patricia De Belder 
Tweede leerjaar: Annelies De Bakker 
Derde leerjaar:  Ann Carmeliet 
Vierde leerjaar    Vanessa Lauweryssen 
Vijfde leerjaar A  Stephanie De Haes 
Vijfde leerjaar B  Tine De Vos  
Zesde leerjaar:  Kim Rheinhard 
LO-leerkracht:  Robin Vercammen 
Zorg lagere school: Marijke Van Haecht 
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DIT OOK NOG  …  

 

• Als katholieke basisschool besteden we aandacht aan sfeer-
volle eucharistie- of gebedsvieringen. Wij verzorgen af en toe 
vieringen in de parochie (bv. lichtmisviering). De kinderen ne-
men hier actief aan deel.  

 
• Onze kinderen van de 3de kleuterklas tot en met het 4de 

leerjaar krijgen een half uurtje per week taalinitiatie Frans.  
Zo komen onze kinderen op een speelse manier in contact met 
de Franse taal. Wij gebruiken hiervoor een muzikale initiatie-
methode. Muziek zorgt er immers voor dat het Frans langer 
blijft hangen.  
In de 3de kleuterklas en eerste graad werken we met  
Flonflon. Flonflon is een schaap dat alleen Frans praat. De 
kinderen zien Flonflon als een vriend en durven daardoor met 
haar Frans te praten.  
In de tweede graad hebben we ook een handpop: Cloclo. Hij 
is een muzikant en schrijft leuke liedjes over de avonturen van 
zijn jongere zus Sandrine en haar vriend Arthur. 
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We maken samen school 

SAMEN 1 kleutergroep 
 
Het zich samen  ‘thuis’ voelen stimuleren we als volgt: 
 

• Regelmatig openen alle kleuters de week gezamenlijk met  
bewegingsexpressie.  
 

• ‘Vlieg-er-eens-in-dag: allerlei klasoverschrijdende actviteiten 
komen aan bod. 
 

• De Kom-eens-zien-dag is een feest voor ouders en  
grootouders. Zij zijn welkom in de klas.  
 

• Tijdens de week van de grootouders komen grootouders  
meespelen en -werken in de klas. We gaan dan ook  samen 
wandelen. 
 

• In de 2de kleuterklas organiseren we meermaals een  
spelletjesnamiddag met ouders.  
 

• De uitstappen die we met onze kleuters maken zijn doelgericht 
en functioneel: een kabouterwandeling in het Tivoli-park, een 
bezoek aan het fruit– en groentekraam … 
 

• We gebruiken een ‘kindvolgsysteem’, waardoor we onze  
kleuters van nabij opvolgen en observeren in hun  
vorderingen.  

 



6 

 

Onze troeven: een hart voor jou ! 

In onze school besteden we steeds aandacht en tijd aan ELK kind op 
zijn of haar niveau.  
We begeleiden onze leerlingen in het verwerven van kennis, maar zeker 
ook in het ‘leren leven’. Allerlei werkvormen komen in de klas aan bod: 
hoekenwerk, zelfstandig contractwerk … 
 
Wij werken met een digitaal leerlingvolgsysteem ‘Smartschool’ om onze 
leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Dit is een methode om leer-
vorderingen of leervoorwaarden van onze leerlingen te meten en te  
registreren. Dit gebeurt op geregelde tijdstippen. We gebruiken hiervoor  
gestandaardiseerde toetsen. Door de bevindingen uit deze toetsen  
kunnen we gerichte hulp bieden waar nodig.  
 
In de klas houdt elke leerkracht rekening met elk kind en zijn of haar  
kunnen. In de zorgklas zorgen we voor leerlingen met tijdelijke leer-
hindernissen. Zij krijgen lessen aangepast aan hun niveau tot zij de  
achterstand hebben weggewerkt.  
 
De ‘vlinderwerking’ is een project waarin we meerbegaafde leerlingen 
die extra uitdagingen nodig hebben, de kans geven om zich in iets te  
verdiepen. Ook leerlingen met andere talenten worden op hun eigen 
‘vlindervleugels’ gestimuleerd.  
Bij dit alles werken we in samenspraak met het CLB. De vorderingen  
bespreken we telkens met de ouders.  
 
In de derde graad bereiden we onze jongens en meisjes voor op het  
secundaire onderwijs. Omdat we verbonden zijn aan College Hagelstein, 
kunnen we werken aan een vlotte overgang naar het secundair  
onderwijs. Wij hebben regelmatig overleg met leraren van de eerste 
graad van College Hagelstein. 
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De ouderraad 
 
De ouderraad vormt een toffe, enthousiaste groep ouders die, volledig op 
vrijwillige basis en steeds in overleg met directie en leerkrachten, mee 
willen nadenken, plannen en werken aan het opvoedings- en onderwijs-
gebeuren van de school. Door deze samenwerking kan de ouderraad de 
school extra kansen bieden, zowel op financieel vlak, als adviesorgaan 
maar ook door af en toe een helpend handje toe te steken. De school 
kan dan ook steeds rekenen op de hulp van de ouderraad bij de organi-
satie van tal van activiteiten. Ook de belangen van de ouders in functie 
van het welzijn van onze kinderen staan centraal in deze werking. De 
ouderraad is daarom een eerste aanspreekpunt voor de school, maar 
zeker ook voor andere ouders en grootouders.  
 
 
Contactgegevens vind je op de website.  
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Communicatie met ouders 

Contacten met ouders 
 
Bij het begin van het schooljaar organiseren we een klassikale ouder-
avond. De bedoeling is ouders te laten kennismaken met de leraren.  
We geven er inhoudelijke informatie over de specifieke opdrachten van 
elk leerjaar en we maken een reeks praktische afspraken. 
 
In de loop van het schooljaar nodigen we de ouders nog tweemaal uit om 
tijdens een individueel gesprek met de leraar de vorderingen te  
bespreken. 
 
Ouders zijn ook steeds welkom op onze 
evenementen waar ze hun kinderen aan 
het werk kunnen zien: een wintermarkt, 
een musical, sportieve activiteiten, enz.   
 

Schoolagenda 
 
De schoolagenda is een uiterst belangrijk 
werkdocument, waarin de kinderen elke dag hun huiswerk en opdrachten 
noteren. Er is ook plaats voor mededelingen van de ouders of van de 
leerkracht. De juf of meester  controleert regelmatig de schoolagenda en 
elke week moet ten minste één van de ouders de agenda ondertekenen. 
 
Activiteitenkalender voor de ouders 
 
Per trimester krijgen ouders een kalender waarop alle reeds geplande 
activiteiten in de basisschool voor de komende periode staan vermeld. 
Deze kalender staat ook op de website. 
Voor meer informatie en sfeerfoto’s van het schoolleven kan je steeds 
een bezoekje brengen aan www.basisschoolhagelstein.be. 
Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina! 
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Voor wat extra houvast 

In onze school besteden we graag extra aandacht aan 
kinderen die het moeilijk hebben in de klas: 
 
Bijvoorbeeld omdat ze een leerhindernis hebben. Maar ook omdat ze 
soms behoefte hebben aan extra uitdagingen: 
 

• ‘Soms mag ik extra oefeningen maken, die nog wel een beetje te 
moeilijk zijn voor mijn klasgenootjes. Of ik bedenk een project dat 
ik uitleg aan mijn klasgenoten’.  

 
• ‘Met de zorgjuf kunnen we onze klas in groepjes verdelen als we 

een moeilijke les hebben.’ 
 
• ‘Ik vind het leuk en spannend bij de zorgjuf, omdat ik daar moeilijke  

dingen leer oplossen.’ 
 
• ‘Als ik terugkom in de klas en ik begrijp alles beter, dan voel ik me 

blij.’ 
 
• ‘’Leuk dat ik me niet verveel door de extra oefeningen die ik krijg.’ 

 
Of omdat ze emotioneel een lastige periode doormaken, want... 
 

• ‘De zorgjuf is iemand die heel goed kan luisteren.’ 
 
• ‘Bij de zorgjuf kan ik terecht om te praten over mijn gedrag en nu 

lukt het echt wel een beetje beter.’ 
 
• ‘Ze hielp mij toen ik het moeilijk had met problemen thuis.’ 
 
• ‘Soms lijkt het wel of de zorgjuf wat zorgen van ons overneemt om 

ze dan op te lossen.’ 
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De meerwaarde van de lagere school  
 
Projecten en leeruitstappen 
 
Onze school is een actieve school waar we ook tijd maken voor culturele, 
sportieve en sociale activiteiten. 
 
Een greep uit het aanbod:  

• Bezoek aan musea zoals ‘t Grom, het Witloof-museum, het 
Suske-en-Wiske museum, de blote voetentuin …  

• Doe-dagen in De Nekker 
• Cultuur: toneelstukken, films 
• De Sint komt jaarlijks op bezoek 
• Kerstviering 
• Zichtbaarheidsweek 
• Wintermarkt 
• Verkeersdagen 
• Alles op wieltjes 
• Gezond ontbijt  in de len-

te. 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen is bij ons een VIP ! 
 
Elke leerling heeft talenten en is bij ons belangrijk. Onze leerlingen heb-
ben ook inspraak.  Onze leerlingenraad bestaat uit V.I.P.-afgevaardigden 
van elke klas. Maandelijks stellen zij een aantal verbeteringen aan de 
school voor (infrastructuur, lesgebeuren, uitstappen, enz.)  Zij organise-
ren tornooien, Hagelsteins talent, …. 
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Middagmaal 
 

Leerlingen die tussen de middag niet naar huis gaan, kunnen een eigen 
lunchpakket meebrengen. Onze leerlingen eten in het schoolrestaurant 
van College Hagelstein, de kleuters in de basisschool of buiten als het 
mooi weer is. Tijdens het middagmaal kunnen de kleuters water en melk 
krijgen, leerlingen uit de lagere school melk, water en verse soep. 
Inschrijven hiervoor gebeurt voor een gans trimester. De afrekening ge-
beurt via de leerlingenrekening.  
 
Warm middagmaal 
 
Kinderen van de lagere school kunnen ook een warme maaltijd eten in 
het schoolrestaurant van College Hagelstein. Het weekmenu vindt u op 
onze website rechtsboven onder de knop “praktisch” 
Kostprijs: 3 euro voor een warme maaltijd.  
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Het comfort van onze leerlingen 

 
Voor- en naschoolse opvang 
 
Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met de  
gemeentelijke opvangdienst ‘Buitenschoolse Kinderopvang vzw’.  
Bij ons heet deze ‘Robbedoes’: het nieuwe gebouw van deze opvanglo-
catie ligt vlak naast onze school. De kinderen hoeven geen gevaarlijke 
straat over te steken.   
 
Meer inlichtingen kan u verkrijgen bij 
 
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 
Lemanstraat 63 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
tel. 015 30 50 00 
fax. 015 30 50 01 
E-mail: bko@sintkatelijnewaver.be  
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Sport en spel 
 
We beschikken in en rond de school over heel wat sportruimte die we 
ook buiten de lessen lichamelijke opvoeding gebruiken.  

• Om de 14 dagen gaan we zwemmen 
• De vijfde en zesde klassen gaan op sportklassen in het  
 BLOSO-domein van Hofstade.  

 
Tijdens de turnlessen draag je de sport-T-shirt en het sportbroekje van 
onze basisschool. Deze kan je aankopen op school. Witte gymschoenen 
kan je in om het even welke winkel aanschaffen. 
 
Veilig in het verkeer 
 
De veiligheid van onze kinderen is een prioriteit. We sensibiliseren kin-
deren in het verkeer: fietsvaardigheid, veilig oversteken, gebruik van fluo-
hesjes en -helmen, het komt allemaal aan bod. Jaarlijks hebben we een 
zichtbaarheidsweek waarin we iedereen sensibiliseren om zich beter te 
laten zien in het verkeer.  
 
We nemen ook deel aan allerlei verkeersprojecten: 10/10 voor verkeer 
van de Provincie Antwerpen, een fluo-actie, de Grote Verkeerstoets … 
en we kunnen rekenen op verkeersouders aangesloten bij De Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde (VSV). 
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Milieu en Natuur 
 
Wij koesteren onze mooie omgeving en dragen 
zorg voor de natuur. Wij hebben een eigen  
schoolmoestuin i.s.m. de Landelijke Gilde, we  
zijn een ‘MOS’-school en beperken de afvalstroom 
door fruit en groenten te composteren in de eigen 
moestuin.  
Elke woensdag is het ‘vitamientjes- en waterdag’. De kinderen brengen 
dan fruit of groentjes mee en als drankje water. Voor de tussendoortjes 
en het lunchpakket vragen wij de ouders om herbruikbaar materiaal te 
gebruiken zoals koeken– en brooddozen.  
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Een dag uit het leven van een leerling 

Onze kleuters en kinderen van de lagere school hebben andere  
speelmomenten.  
 
7.00 uur tot 8.10 uur:  opvang mogelijk in Robbedoes 
08.10 uur tot 08.45 uur:  de schoolpoort is open en je kan  
    wat spelen onder toezicht 
 
08.45 uur tot 10.25 uur:    lesmomenten 
10.25 uur tot 10.40 uur:   speelmoment 
10.40 uur tot 11.45 uur:   lesmoment 
11.45 uur tot 12.55 uur:   middagpauze  
    (refter van 11.45 uur tot 12.15 uur) 
   
12.55 uur tot 14.35 uur:   lesmoment 
14.35 uur tot 14.45 uur:   speelmoment 
14.45 uur tot 15.35 uur:  lesmoment +  einde  
 
15.35 uur tot 16.10 uur:    naschoolse opvang op de speel- 
    plaats 
16.10 uur tot 18.00 uur:    naschoolse opvang ‘Robbedoes’  
(op woensdag van 12.15 tot 18.00 uur). 
 
De schoolpoorten zijn gesloten om 16.10 uur, op woensdag om 12.20 uur. 
 
 
 
    

 


