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een kijkje op
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Ben je op zoek naar een warme school 
met een hart voor alle kinderen in een 

groene en uitdagende omgeving? 

Waar kinderen hun talenten ontdekken en kunnen 
uitgroeien tot zelfstandige, kritische en creatieve 
jongeren met een unieke persoonlijkheid....
Klaar voor de toekomst van morgen!

Vind je het bovendien belangrijk om te kiezen voor een 
school met een visie die bij jou past?

Ontdek waar onze school voor 
staat op de volgende pagina’s.
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WIE ZICH GOED VOELT 
LEERT BETER
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SCHOOL

TALENT
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ELK KIND

WARME 
SCHOOL

Maximale ontplooing 

Extra begeleiding: 
• in de klas 
• in een groepje
• individueel
Extra uitdaging :
• hoekenwerk 
• kangoeroeklas

warme zorg:
• aandacht voor socio-emotionele ont-

wikkeling
• veilig klasklimaat
• hulpvraag van elk kind centraal



DE ZES BELANGRIJKSTE BOUWSTENEN 
VAN ONZE VISIE OP LEREN...

... MET DE LEERKRACHT ALS COACH

ZELF-
REGULEREND

ACTIEF 
CREATIEF

ZELF-
REFLECTEREND

ZELF-
ONTDEKKEND

Leerlingen gaan zelf op 
onderzoek uit om tot 
nieuwe inzichten en 
besluiten te komen.

Leerlingen worden 
uitgedaagd om zelf te 

plannen en te 
organiseren.

Wie ben je, wat motiveert 
je, wat gaat je gemakkelijk 
af en waar liggen er nog 

uitdagingen?

We dagen je uit met ac-
tieve lessen, zowel in 
het doen als in het 

denken. 

Leren van en met 
elkaar.

Leerlingen worden 
klaargestoomd voor 
het echte leven door 
te leren uit en met 
situaties uit het 
dagelijkse leven.

SOCIAAL

BETEKENIS-
VOL



Kom erbij! Kies jij voor onze school?Kom erbij! Kies jij voor onze school?  

Inschrijven kan op dit moment digitaal: geef ons een seintje (014 84 12 02). We sturen de inschrij-
vingsformulieren naar je door en spreken af hoe het verder gaat.

Kom je graag eerst een kijkje nemen?Kom je graag eerst een kijkje nemen?

Elk schooljaar organiseren we in de lente een feestelijke kleuterhappening: iedereen kan dan een 
kijkje komen nemen in onze school. Dit jaar kunnen we dat door covid-19 helaas niet organiseren. 
Maar het kiezen van een school is een belangrijke keuze in het leven van een kind. Daarom willen 
we in deze uitzonderlijke omstandigheden toekomstige kleutertjes/leerlingen en hun ouders toch op 
school ontvangen voor een gesprek of rondleiding (met respect voor alle coronamaatregelen: mond-
maskers, handen ontsmetten, afstand …).

1. Kom zondag 30 mei op bubbelbezoek
 

Op zondag 30 mei kan je ons in de voormiddag samen met je gezin een bubbelbezoek bren-
gen om onze school te leren kennen. We organiseren een rondleiding (max. een half uur per 
bubbel) langs onze kleuterklasjes of door de lagere school. Enkele leerkrachten zullen aanwe-
zig zijn om al jullie vragen te beantwoorden. Bel naar 014 84 12 02 voor jouw bubbel-afspraak 
of stuur een mailtje naar directie@bs-dewissel.be.

2. Breng na schooltijd een bezoekje aan onze school

Past 30 mei niet voor jou en wil je toch graag een persoonlijke rondleiding? Dat is zeker mo-
gelijk maar wel na schooltijd en enkel op afspraak! Bel naar 014 84 12 02 of stuur een mailtje 
naar directie@bs-dewissel.be.

Een kijkje in onze planning van volgend schooljaarEen kijkje in onze planning van volgend schooljaar

Zaterdag 02/10/21 vieren we dit schooljaar ons schoolfeest! De week ervoor is een heel speciale 
muzische week: alle lessen staan dan in het teken van het thema “circus”. Tijdens ons schoolfeest 
willen we laten zien dat ook wij échte circusartiesten, woord- en beeldkunstenaars, muzikanten… op 
onze school hebben. Om 17u00 openen onze kleuters de avond met een spetterend optreden en wor-
den de tentoonstelling en de kijk- en doemomenten officieel geopend. We sluiten de avond af met 
een spetterende fuif en een rustiger babbelcafé. 
Onze kleuterklasjes zullen die avond openstaan voor een bezoekje van 18u00 tot 19u00. Ieder-
een is welkom!

vrijdag 17/12/21 kan je vanaf 17u00 de warme wintersfeer komen opsnuiven tijdens onze Gezellige 
Winteravond. Deze avond is voor onze leerlingen én juffen ook een spannend moment: het is het 
eerste toonmoment van ons driejarig project Lees-Kunst: ieder zal schitteren op zijn manier en met 
zijn talenten. Deze avond wordt ons babbelcafé ondergedompeld in de magie van kerst.
Onze kleuterklasjes zullen ook die avond openstaan voor een bezoekje van 18u00 tot 19u00. 
Iedereen is welkom!

vrijdag 22/04/22 kleuterhappening van 17u00 tot 19u00
Een feestelijke avond met leuke activiteiten voor iedereen die wil komen kennis maken met onze 
school en onze visie. Niet alleen de kleuterjuffen staan paraat om al jullie vragen te beantwoorden 
maar ook de leerkrachten van de lagere school willen graag tonen hoe zij werken. Ook deze avond 
is iedereen van harte welkom!


