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Op onze school wordt iedereen gewaardeerd
om zijn uniciteit met oog voor ieders talenten,
persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. 
Wij zetten ons in voor wederzijds
warme en duurzame relaties waarbij de
kinderen samen leren, samen spelen en
samen werken. 

 
Op onze school en in de klas heerst er een
aangenaam positieve en explorerende leef- en
leeromgeving waardoor onze leerlingen met
plezier naar onze school komen.

Al spelend leren onze kleuters de wereld
ontdekken met de nodige aandacht voor taal.
Je kind wordt vanaf de kleuterklas uitstekend
begeleid en opgevolgd door de leer- en
zorgleerkracht. 

Onze enthousiaste leerkrachten staan zonder
twijfel klaar om jouw kind kennis en
vaardigheden bij te brengen binnen de
verschillende activiteiten en thema's.

BIJ ONS LEER 
JE SPELENDERWIJS!

ONZE MISSIE

ONZE
KERNWAARDEN

ZELFVERTROUWENRES
PEC

T

OPEN GEEST

DEMOCRATISCH

ZELFSTANDIGHEIDVIP

LEE
RP

LEZ
IER

LEEROMGEVING

KLEUTERONDERWIJS

EXPERIMENTEREN
EN EXPLOREREN

INSPELEN OP DE
INDIVIDUELE

NODEN

SAMEN LEREN
SAMEN SPELEN

ZELFSTANDIGHEID
EN

ZELFREDZAAMHEID



Uitgebreide opvolging van elk kind
nauwe betrokkenheid van de ouders

gezellige en kindvriendelijke klaslokalen met
wifi

voortdurende vernieuwing van het didactisch
materiaal

rustige leer- en leefomgeving
elke dag is een gezonde dag
ruime en groene omgeving

nauwe betrokkenheid van de ouders +
financiële bijdrage aan activiteiten
gevarieerd aanbod van naschoolse

activiteiten
Voor- en naschoolse opvang

opvang tijdens vakanties (vakantiekampen)
nauwe clb-samenwerking

Onze school werkt door middel van
stimulerende werkvormen in een plezierige
omgeving aan de totale ontwikkeling van onze
leerlingen. 

Leerlingen met onderwijsbehoeften worden op
onze school intensief ondersteund en begeleid
door de klas- en zorgleerkrachten. 

We spelen ook in op de interesses en talenten
van de leerlingen en stimuleren hen op een
sportieve en creatieve manier tijdens en ook
na de schooluren.

Deze school
begon als een boom.
Met alles er aan.

Voor ons is iedereen gelijk,
net lijk een eik.

Een leuke school met iedereen er bij.
Wat je nodig hebt is dit, zoals wij.

Dit is voor mij en jou en iedereen die van
je houdt.

Wat maakt het uit wie je bent of hoe je
denkt.

Deze school is een boom met al zijn blaadjes
er aan.

En deze boom groeit net als onze school,
zoals iedereen het wilt.
Iedereen is er voor jou.

Deze school is leuk: zoveel groen en zoveel
kinderen.

Alles is leuk aan deze school.
Hier groei je mee met deze school,

overal doorheen.
Met iedereen die je maar wilt
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