Basisschool
Hagelstein

Infobrochure

We bieden kwalitatief onderwijs
aan,
waarbij
we
inzetten
op
kennis,
leerinhouden
en
21ste
eeuwse
vaardigheden
zoals
samenwerken, creatief, kritisch en
probleemoplossend denken.

Onze school is gelegen in het
groen, tussen de velden en bossen.
Onze kinderen genieten elke dag
van de frisse buitenlucht. Onze
kleuterklassen hebben een eigen
speelplek in het groen.

We leggen de focus op een brede
basiszorg: al onze kinderen krijgen een
stevige omkadering, en worden binnen
en buiten de klasgroep uitgedaagd om
het beste uit zichzelf te halen.

Welkom in onze basisschool!
Beste ouders
Welkom in onze gezellige school in het groen. Bij ons komt je
kind thuis in een warm nest, waar iedereen elkaar kent. Wij staan
klaar om je kind te begeleiden, te helpen en te motiveren bij zijn
ontwikkeling tot een gelukkige en veerkrachtige jongere.
Daarbij schenken we aandacht aan doen én denken. We zijn een
actieve en sportieve school, maar hebben ook aandacht voor
creativiteit en muzische vakken. Elk kind heeft talenten, het is
onze taak om hen te ondersteunen die te vinden en te ontplooien.
We zijn een innovatieve school. De wereld verandert, en onze
school dus ook. We gaan regelmatig op zoek naar wat beter kan.
Daarbij springen we niet zomaar op de laatste nieuwe trends in
het onderwijslandschap, maar innoveren we op een duurzame
manier. We gaan bewust voor kwaliteitsvol onderwijs.
Van harte welkom!
Basisschool Hagelstein

Ons enthousiast leerkrachtenteam
staat
klaar voor je kind!
-Directeur An
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We maken
SAMEN school
We stimuleren het thuisgevoel
met verschillende activiteiten:
• Vlieg-er-eens-in-dag: toffe
klasoverschrijdende actviteiten.
• Kom-eens-zien-dag: een leuk
feest in de klas voor ouders en
grootouders.
• Tijdens de week van de
grootouder spelen en werken
we samen in de klas. We gaan
dan ook samen wandelen.
• In de tweede kleuterklas
organiseren we regelmatig een
spelletjesnamiddag met ouders.
• Doelgerichte en functionele
uitstappen: een kabouterwandeling in het Tivoli-park,
een bezoek aan het fruit– en
groentekraam, …

Onze troeven: een hart voor jou !
• Warme en persoonlijke aanpak: wij zijn een kleinschalige school
en kennen jou persoonlijk. Je kind komt thuis in een verbonden,
familiale sfeer.
• Sportieve school: we organiseren elk jaar een sportmarathon en
naschoolse sportactiviteiten. We stimuleren onze kinderen om mee
te doen met de kadodderloop, om tornooien te houden, ...
• Nieuw kleutergebouw met aparte grote kleuterspeelplaats.
Onze ruime, lichte lokalen hebben eigen tuintjes.
• Naschoolse opvang door de gemeente in ‘Robbedoes’.
Voldoende plaats in een modern gebouw naast de school.
• Nabijheid van secundaire school College Hagelstein. We werken
nauw samen om de doorstroming naar het middelbaar onderwijs
makkelijker te maken.
• Groene, bereikbare locatie: onze school ligt aan de Berlaarbaan,
vlakbij de R6. Omdat onze school achterin ligt zijn we omringd
door velden en natuur. We hebben zelfs ons eigen speelbos.

• Meter/peter: de leerlingen van
het zesde leerjaar nemen een
peuter uit de onthaalklas onder
hun hoede.

“Onze kinderen zijn
SAMEN 1 kleutergroep”
-Directrice Ann
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Innovatief onderwijs
De wereld verandert. Onze school dus
ook. We kijken daarom kritisch naar
nieuwe innovaties in het onderwijs.
We maken bewust nieuwe keuzes en
implementeren deze doelbewust in
onze lesmethoden en -materiaal. Op
die manier blijven we kwaliteitsvol
onderwijs garanderen.
Leerbegeleiding
Elk kind telt. We besteden aandacht aan kinderen die meer
uitdaging of extra hulp nodig hebben, en aan alle leerlingen
die het gewone traject volgen. Dat doen we door in te zetten
op een brede basiszorg. Door optimaal te werken met het
4-sporenbeleid kunnen we differentiëren binnen de klas. Elk
kind heeft een eigen leerstijl en eigen talenten. Daar spelen
we op in tijdens de les: kinderen die er aan toe zijn krijgen
verdiepende oefeningen, kinderen die liever uit een boek leren
kunnen zelfstandig werken en kinderen die het nodig hebben
krijgen extra instructie. Zo bevorderen we zelfstandigheid en
kunnen de kinderen ook leren van elkaar. Je zou kunnen zeggen
dat al onze leerkrachten zorgleerkracht zijn, en daar zijn we heel
trots op. Ook onze leerkrachten van het zorgteam komen in de
klassen voor co-teaching, verlengde instructie, groepswerk, ...
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Evaluatiebeleid
We evalueren je kind breed. Daarbij
kijken we naar resultaten van toetsen,
sociale vaardigheden, zelfstandigheid,
taken, portfolio’s en creativiteit. We houden je regelmatig op de
hoogte van alle domeinen die we evalueren. Daarnaast werken
we met het digitaal leerlingvolgsysteem ‘Smartschool’. Daarin
registreren we de leervorderingen van onze leerlingen. We doen
dat regelmatig en met gestandaardiseerde toetsen. Zo kunnen we
gerichte hulp bieden waar nodig.
Krachtlijnen
Sociale vaardigheden krijgen een centrale
plaats in onze school. Daarom stelden
we de KR8// (=krachtlijnen) op. Aan
de hand van die krachtlijnen oefenen
de kinderen hun sociale vaardigheden.
Maar de krachtlijnen zijn er ook voor de
kinderen zelf. Ze leren hoe ze in het leven
staan, bouwen zelfvertrouwen op en leren
andere kinderen begrijpen.

7

Gebruik van ICT
We gebruiken Smartschool niet alleen
als digitaal leerlingvolgsysteem, maar
gebruiken het ook in communicatie met
ouders en leerlingen. De leerlingen van
de lagere school bereiden we voor op het
secundair door Smartschool in te zetten
om taken door te sturen en documenten
te delen. Het programma was ook van
onschatbare waarde tijdens corona.
Daarnaast gebruiken we ook laptops,
chromebooks en iPads als pedagogisch middel.
Leerlingen leren informatie op te zoeken,
presentaties te maken of digitale hulpmiddelen
te gebruiken als ondersteuning.
21ste eeuwse vaardigheden
De maatschappij verandert door technologie en digitalisering.
Daarom zijn vaardigheden als kritisch
en creatief denken, probleemoplossend werken, ICT-basisvaardigheden en
mediawijsheid belangrijker dan ooit. Deze
vaardigheden werden ook in het nieuwe
leerplan opgenomen. We integreren deze
vaardigheden in onze lessen en projecten.

Een dag uit het leven
van een leerling
07.00 uur tot 08.10 uur:		
08.10 uur tot 08.45 uur:		

opvang mogelijk in Robbedoes
de schoolpoort is open en je
kan wat spelen onder toezicht

08.45 uur tot 10.25 uur:
10.25 uur tot 10.40 uur: 		
10.40 uur tot 11.45 uur: 		
11.45 uur tot 12.55 uur: 		
				
		
12.55 uur tot 14.35 uur: 		
14.35 uur tot 14.45 uur:
14.45 uur tot 15.35 uur:		

lesmoment
speelmoment
lesmoment
middagpauze
(refter van 11.45 uur tot 12.15 uur)

15.35 uur tot 16.10 uur: 		

naschoolse opvang op de
speelplaats
naschoolse opvang
‘Robbedoes’ (op woensdag
van 12.15 tot 18.00 uur).

16.10 uur tot 18.00 uur: 		

lesmoment
speelmoment
lesmoment + einde schooldag

De schoolpoorten zijn gesloten om 16.10 uur, op woensdag om
12.20 uur.
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Wat doen we in
de kleuterschool?

Wij
maken
onze
kleuters
op
een
speelse
manier
wegwijs
in
‘de
grote
wereld’. Onze groene ligging, een grote speeltuin
en de nieuwbouw voor kleuters geven je kind het gevoel
van ‘thuis te zijn tussen vriendjes’. Dit zijn onze voornaamste
aandachtspunten per leeftijd:
2,5 – 3 jarigen:
• De klas- en schoolomgeving verkennen
• Ontdekken en experimenteren tijdens vrij spel en geleide
activiteiten
• Plezier beleven, zich goed en veilig voelen in de klasgroep
• Zelfredzaamheid
4-jarigen:
• Aandacht voor samen spelen en vriendschap
• Fantasiespel en rollenspel in verschillende hoeken
• Leren omgaan met regels en afspraken
• Creatief denken
• Muzische exploratie
5-jarigen:
• Onderzoekend leren
• Zelfsturing en zelfredzaamheid, maar ook samenwerken
• Ontluikende geletterdheid stimuleren
• Activiteiten samen met het 1ste leerjaar
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Wat doen we in
de lagere school?

Projecten en leeruitstappen
Wij zijn een actieve school:
we maken tijd voor culturele,
sportieve en sociale activiteiten.
Een greep uit het aanbod:
• Bezoek aan musea zoals het
Witloof-museum, ‘t Grom, het
Suske-en-Wiske museum, de
blote voetentuin …
• Doe-dagen in De Nekker
• Cultuur: we kijken films en
gaan naar toneelstukken
• De Sint komt jaarlijks op
bezoek in onze school
• We vieren de start van het
schooljaar, Kerst, Pasen, ...
• We
organiseren
een
wintermarkt voor de ouders en
kinderen.
• Gezond ontbijt in de lente
• Alles op wieltjes
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Sport en spel

Iedereen is bij ons een VIP !
School maken we samen met onze leerlingen.
Daarom hebben onze leerlingen ook inspraak:
de leerlingenraad bestaat uit ‘Vinger in de
pap’-afgevaardigden van de 4de, 5de en 6de
leerjaren. Maandelijks stellen deze ‘VIPs’ een
aantal verbeteringen voor aan de school over
infrastructuur, lesgebeuren en uitstappen.
Daarnaast organiseren zij toffe activiteiten zoals
sporttornooien en het Hagelsteins talent.
Milieu en Natuur
Wij koesteren onze mooie omgeving en
dragen zorg voor de natuur. Wij hebben een
eigen schoolmoestuin. We zijn een afvalarme
school en beperken dus de afvalstroom door
fruit en groenten te composteren in de eigen
moestuin. We stimuleren ouders om alleen
gezonde tussendoortjes mee te geven. Voor
de tussendoortjes en het lunchpakket vragen
wij de ouders om herbruikbaar materiaal te
gebruiken zoals koeken– en brooddozen.
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Er is veel ruimte om te sporten in en rond de
school. Die ruimte gebruiken we ook buiten
de lessen lichamelijke opvoeding. Om de
14 dagen gaan we zwemmen. De vijfde en
zesde klassen gaan op zeeklassen of op
sportklassen in het BLOSO-domein van
Hofstade.

Veilig in het verkeer
Veiligheid
is
belangrijk.
Daarom
sensibiliseren we onze kinderen over
het verkeer: fietsvaardigheid, veilig
oversteken, gebruik van fluo-hesjes en
-helmen, ... Het komt allemaal aan bod!
Jaarlijks hebben we een zichtbaarheidsactie waarin we iedereen sensibiliseren
om zich beter te laten zien in het verkeer.

Behulpzaam en zelfstandig
De leerlingen van het zesde leerjaar helpen
regelmatig mee in de kleuterrefter. De
kleuters kunnen wel wat hulp gebruiken
tijdens hun lunch. De zesdejaars ontdekken
hoe leuk het is om andere kinderen te helpen.
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Communicatie met ouders
Wij gaan graag in gesprek met jou
Bij
het
begin
van
het
schooljaar
organiseren
we
een
klassikale
ouderavond.
Zo
kan
je
als
ouder
kennismaken
met
ons
leerkrachtenteam.
We geven er inhoudelijke informatie over de specifieke opdrachten
van elk leerjaar en we maken een reeks praktische afspraken.

De ouderraad
De ouderraad is een toffe, enthousiaste groep ouders die, volledig
op vrijwillige basis, in overleg met directie en leerkrachten mee
willen nadenken en werken aan samen school maken. Door deze
samenwerking kan de ouderraad de school extra kansen bieden.
Dat kan op financieel vlak, als adviesorgaan, maar ook door af en
toe een helpend handje toe te steken. Wil jij je engageren? Neem
dan zeker eens een kijkje op onze website!

In de loop van het schooljaar nodigen
we je nog
drie keer uit om tijdens
een
individueel
gesprek
met
de
leraar de vorderingen van je kind 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.
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Middagmaal

Nog aantal praktische zaken...
Voor- en naschoolse opvang
Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met de
gemeentelijke opvangdienst ‘Robbedoes’. Het nieuwe gebouw
van deze opvanglocatie ligt vlak naast onze school. De kinderen
hoeven dus geen gevaarlijke straat over te steken. We werken ook
verder samen: kinderverzorgsters van Robbedoes werken in onze
school en wij gebruiken regelmatig de gebouwen van de opvang
voor activiteiten.
Meer inlichtingen kan u verkrijgen bij:
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Lemanstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver
tel. 015 30 50 00
E-mail: bko@sintkatelijnewaver.be
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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.
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: 3,20 euro voor een warme
maaltijd.
Door corona serveren wij voorlopig geen verse soep of warme
maaltijden op school.
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Geheugensteuntje
Inschrijvingen
Onze school volgt de inschrijvingsprocedure van het LOP, regio
Mechelen. Meer info kan je op onze website terugvinden:
www.basisschoolhagelstein.be.

Onze scholengroep: KITOS
Onze school is onderdeel van scholengroep KITOS, Katholieke
Scholengroep regio Mechelen. KITOS, dat staat voor...

K

= kwaliteit en katholiek

I

= individu en innovatie

Begin schooljaar 2022-2023

T

= talentgericht

Het schooljaar begint op donderdag 1 september 2022 om 08.45
uur.

O

= openheid en onderwijs

S

= solidariteit

Instapdagen voor de kleutertjes van geboortejaar 2020 tijdens
het schooljaar 2022-2023:
1 september 2022
7 november 2022
9 januari 2023
1 februari 2023
27 februari 2023
17 april 2023		
22 mei 2023

geboren ten laatste op 01/03/2020
geboren ten laatste op 08/05/2020
geboren ten laatste op 10/07/2020
geboren ten laatste op 01/08/2020
geboren ten laatste op 7/09/2020
geboren ten laatste op 19/10/2020
geboren ten laatste op 30/11/2020

Dankzij KITOS worden we professioneel ondersteund, waardoor
we ons kunnen focussen op onze kerntaak: de leerling beter
begeleiden in zijn schoolloopbaan. Binnen onze scholengroep
werken we niveau-overschrijdend en -doorbrekend samen met
andere basisscholen en secundaire scholen. Zo kunnen we onze
middelen, financiën en competenties, efficiënter inzetten om een
kwaliteitsvoller onderwijs te garanderen.

Kinderen geboren tussen 01/12/2020 en 31/12/2020 stappen in op
1 september 2023 (maar dienen zich nu in te schrijven).
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Berlaarbaan 229
2860 Sint-Katelijne-Waver
T 015 56 05 30
www.basisschoolhagelstein.be
info@basisschoolhagelstein.be
Kom meer te weten over ons
schoolleven op onze facebookpagina:
www.facebook.com/basisschool.hagelstein

