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 Schoolbrochure
Elke school in Vlaanderen moet een schoolbrochure hebben (met schoolreglement).
Bij inschrijving moet u zich akkoord
verklaren met het schoolreglement.
U vindt de schoolbrochure op onze website (bij
‘Informatie over de school’).

De schoolbrochure bestaat uit 3 delen:
1) Informatie voor de ouders
2) Pedagogisch Project (visie)
3) Het reglement
In deel 1: vindt u alle info over personeel,
schoolbestuur,… en over de organisatie van
de school georganiseerd is (openingsuren,
opvang,…) en hoe we samenwerken
(ouders, leerlingen,…).
In deel 2: vertellen we u welke klemtonen
wij in ons onderwijs en opvoeding willen
leggen.
In deel 3: staan een heleboel praktische
zaken vermeld. Een aantal daarvan zijn
onze eigen keuzes, een aantal zijn ook
wettelijk verplicht.

 Onze visie
Elke school heeft een eigen VISIE.
Met die visie geeft de school weer hoe ze
hun onderwijs en de kwaliteit ervan vorm
willen geven. De visie wordt uitgeschreven
in het Pedagogisch Project van de school.
Onze visie bestaat uit 5 onderdelen:
 De dorpsschool
(Schooleigen, christelijke identiteit)
 Een basisschool voor elk kind
(De ontplooiing van ieder kind vanuit een
brede zorg)
 Zin in Leren ! Zin in Leven !
(Geïntegreerd onderwijsinhoudelijk
aanbod)
 Didactische aanpak
 (Een stimulerend opvoedingsklimaat en
een doeltreffende didactische aanpak)
 Beleid en professionalisering
(De school als gemeenschap en
organisatie)
U vindt de volledige visie-tekst op onze website
(www.sjb2.be ) : bij ‘visie-teksten’ én bij Informatie
over de school’.

ONZE VISIE
(Pedagogisch Project)

 Familiale sfeer
- Kleinschaligheid en nabijheid.
- Elke maand gezamenlijk momenten:
- aankondiging en opvolging van
maandpunt uit het sociaal thema
- jarigen in de bloemetjes
- met liedjes, spelletjes, …
- Klasdoorbrekende activiteiten:
tutorlezen – voorlezen – hoekenwerk …

 Aandacht voor
het totale kind:
naast kennisoverdracht werken we aan
socio-emotionele en muzische ontwikkeling
-

maandelijkse aandachtspunten

-

aandacht voor welbevinden

-

sociaal rapport

-

muzische momenten in de klas en met
de school (zang – dans – toneel - …)

 Kleine klassen, groepen
opsplitsen grotere groepen of hulp door
extra-leerkracht:
KLEUTER: opdeling jongste-oudste kleuters
LAGER: opsplitsen

(+/- halftijds)

van:

1ste en 2de lj. én 3de en 4de lj.
(afzonderlijk voor taal én wiskunde)

+ extra-ondersteuning 5de-6de lj.
(voor kinderen met leerproblematieken)

 Moderne boeken,
onderwijsmethodes
-hedendaagse boeken en methodes
-aanpassing van methodes
aan schooleigen noden
-integratie van ICT:
- bordboeken
- inoefenen, opzoeken,… via IT-gebruik
-leren van en met elkaar door coöperatieve
werkvormen

 Onze accenten
-ZILL (nieuwe leerplanconcept) :
als inspiratie en uitgangspunt
-Lila Letterhuis (taalstimulatie in
elke kleuterklas): op een speelse
manier en startend vanuit een
prentenboek oefenen we op:
* verhaalbegrip * woordenschat * luisteren
* klankgroepen * rijmen * hakken en
plakken * letters
-STEM (probleemoplossend
denken met klemtoon op techniek)
-LIST (Lezen IS Top): dagelijks
leesmomenten. Hierdoor:
* wordt de leesmotivatie verhoogd
* verbetert het leesbegrip en de
leestechniek.
* oefenen we naast het lezen ook op
woordenschat, spelling, taalsystematiek,…

 Differentiatie en
maatwerk tijdens de
lessen
-

contract- en hoekenwerk in
elke klas (ook kleuter)

-

coöperatieve werkvormen

-

korte klassikale instructies
= tijd voor begeleiding
op ieders niveau

 Zorg op ieders niveau:
-

doordacht zorgbeleid

-

zorg in de klas op maat van elk kind

-

extra-zorgmomenten in / uit de klas

-

zorgteam met zorgcoördinatoren en
zorgleraren (voor kleuter én voor lager)

-

constant overleg met alle betrokkenen,
zeker ook met ouders

Informatica op school
-

computers, Chromebooks, iPads en
internet in elke klas (ook in kleuter)

-

digitaal bord in elke lagere klas

-

geïntegreerd gebruik van iPads en
computers in de lessen (inoefenen,
remediëren, …)

-

(gratis) typelessen vanaf 4de leerjaar

 Themagerichte
uitstappen en activiteiten
- diverse projecten (kunst, thema,…)
- inzet op techniek en STEM
- passende leeruitstappen
- leuke schoolreizen
- deelname aan inleefateliers
- 2-jaarlijks: zeeklassen (5 + 6)
- …

 Actieve sportwerking
- turn- en zwemlessen (lager en kleuter)
- extra: 5-tal sportnamiddagen per klas (in
Sporthal Ter Muncken, Avelgem)
- middagsport / sport- en spelkoffers
- uitdagend aanbod op speelplaats
- deelname schoolsportactiviteiten
- deelname actie ‘Sport Beweegt op School’
De kostprijs voor het zwemmen vindt u verder in
deze brochure.

 Focus op gezondheid:
- tussendoortjes: VM: fruit / NM: koek
- deelname aan Oog voor Lekkers
- drankenbeleid: enkel kraantjeswater
- veel beweging
- geen snoep
- gevarieerd en gezond middagmaal
- bewegingstussendoortjes
- projectwerking rond gezondheid

 Aandacht voor
kostenbesparing:
-

volledige toepassing van visie op
kosteloos onderwijs: de school zorgt voor
alle materiaal dat
uw kind nodig heeft:
schrijfgerief, mappen, kaftpapier,…

-

prijzen maaltijden, opvang, uitstappen
worden bewust laag gehouden

-

afspraken verjaardagen: school zorgt zelf
voor traktaat (snoepje + geschenkje)

-

gratis busvervoer bij uitstappen en
schoolreizen (uitgezonderd zwemmen)

-

afschaffing aanbod drankjes,
tijdschriften, …

-

vanaf 3de kind: gratis ophaaldienst (bus),
voor- en naschoolse opvang
De kostprijs van opvang, busvervoer,… vindt u
verder in deze brochure.

















 Tussendoortjes:
-

voormiddag: stuk fruit / namiddag: een
(droge) koek mag ook

-

OOG VOOR LEKKERS: je kan intekenen
voor een stuk fruit op woensdag. De
school zorgt dan zelf voor een stuk fruit.
De kostprijs vindt u verder in deze brochure.

-

géén snoep en géén drankjes op school.

-

kinderen kunnen constant water drinken.

 Verjaardagen:
-

de jarige wordt speciaal in de bloemetjes
gezet in de klas (en ook in het
groepsmoment)

-

hij brengt géén traktaat mee naar de klas

-

de school zorgt voor een kleine attentie
en voor een klein snoepje voor de
klasgenootjes.

-

Dus geen snoep, taart, … meebrengen !
















 Opvang in eigen school
-

ochtend- (vanaf 7 u) en avondopvang
(tot 18 u / vrijdag tot 17 u)

-

huiswerkklas (1/2 u op maandag en

 Leerlingenvervoer
met onze mini-busjes verzorgen we:
- ophaaldienst (ochtend – avond)
De kostprijs vindt u verder in deze brochure.

donderdag)

- vervoer naar zwembad en sporthal

middagtoezicht

- uitstappen en bezoeken …

De kostprijs vindt u verder in deze brochure.

 Middagmalen
-

keuze uit warme maaltijd of eigen
boterhammen

-

menu met klemtoon op gezonde
voeding en voldoende variatie
De kostprijs vindt u
verder in deze brochure.

Vernieuwde gebouwen
-De gebouwen werden onlangs stap voor
stap gerenoveerd en aangepast aan de
noden van het moderne onderwijs.
(sanitair / verwarming / elektriciteit / (draadloos)
internet / speelplaats / …)

-Alle klassen werden volledig opgefrist en
voorzien van nieuw meubilair.

 Leuke speelplaats en
speeltuin
- ruim aanbod aan sport- en
spelmateriaal (spelkoffers, gezelschapspelen,…
- rustige (stille) ruimte met boekenaanbod
- grasveld met uitdagende speeltoestellen
en apenparcours

 Ouderparticipatie:
-

wederzijds engagement: samen op weg
voor de opvoeding van uw kind

-

ouders worden betrokken bij het
schoolgebeuren

-

ons team staat steeds open voor vragen,
zorgen, opmerkingen…

-

de school probeert zoveel mogelijk de
ouders te betrekken via vragenlijsten…

-

een goed draaiende ouderraad die meedenkt en mee-werkt met de school.

Inzet op communicatie:
-

infoavond bij begin schooljaar

-

info-momenten o.a. bij de overgang
kleuter-lager en lager-middelbaar

-

heen-en weerschriftje / agenda

-

oudercontact: 3 x per schooljaar

-

maandelijkse nieuwsbrief met info

-

website, mail, facebook,…

-

tijd voor uw vragen en opmerkingen

Veilig verkeer:
-

onze school is een OCTOPUSSCHOOL

-

er is extra-aandacht voor verkeersveiligheid in de klas en in de
schoolomgeving !

-

week van de verkeersveiligheid (sept. en
mei)

-

fluo-hesjes zijn verplicht
(gratis aangeboden door gemeentebestuur)

 En nog…

 KOSTPRIJS

-Optimaal tijdsgebruik

-SPORT:

-Overdachte visieteksten
-Opvoeding in sfeer van hartelijkheid en
respect, vanuit een christelijke inspiratie
met respect voor iedereen
-Deskundige, dynamische leerkrachten
-Extra-ondersteuning door zorgteam
-…

 Neem ook een kijkje op
-Onze website: www.sjb2.be
-Facebook:
SJB Basisschool Outrijve & Kerkhove

- Of neem contact op met de school :
info@sjb2.be of

056 64 79 53
0492 97 33 93

(prijzen 2020-2021)

° zwemmen kleuter: € 1,20 + € 1 vervoer
° zwemmen lager: € 1,25 + € 1 vervoer
° turnpolo met school-logo: € 10 (enkel lager !)

-MAALTIJDEN:

° warme maaltijd kleuter: € 2,30
° warme maaltijd lager: € 3,30
° enkel soep: € 0,35

-OPVANG:
° ochtend/avond: € 0,50 per begonnen kwartier*
° middagtoezicht: € 1
° huiswerkklas: € 1 (op maandag en donderdag)

-BUSVERVOER*: ophaaldienst: prijs per rit:
< 2 km: € 0,65

> 2 km en < 4 km: € 0,90
> 4 km: € 1,15

-OOG VOOR LEKKERS: deelname: € 5

(wekelijks 1 stuk fruit: half sept tot eind juni)

*

3de kind gratis

Bij het begin van elke maand krijgt u via mail de
factuur van het verbruik van vorige maand.
Liever op papier: laat dit ons weten.

