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WELKOM
Misschien hebt U al een zoon of
dochter die onze school bezoekt: dan
probeert deze folder de kleine vragen
die nog af en toe opduiken, te
beantwoorden.
Of misschien is uw kleuter of zesjarige
bij ons een nieuwkomer: dan trachten
we U door alle nuttige informatie over
onze school en het dagelijks leven hier,
heen te loodsen.
We bekijken een aantal praktische zaken
zoals het toezicht, de maaltijden, de
schoolverzekering ...
Wij willen als school de basis leggen van
een vorming die de kinderen toelaat om
gedurende heel hun leven vaardigheden
en attitudes te ontwikkelen om ook nog
over tientallen jaren goed te kunnen
functioneren in de samenleving.

in 't Luikertje

Wij beseffen dat dit een immense
opdracht is, ook al omdat allerhande
ontwikkelingen zich steeds sneller
zullen voltrekken.
Daarom stellen wij ons tot doel de
kinderen toekomstgericht te
begeleiden vanuit onze ervaring in
deze turbulente wereld van
vernieuwing en verandering.
In deze brochure hebben we
gestreefd naar volledigheid.
Mocht U toch nog met vragen zitten,
neem dan gerust contact op met de
school.
Wij zullen U met plezier helpen,

het schoolteam.
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SCHOOLUREN

We dringen er op aan de schooluren te respecteren, het is niet aangenaam indien de klassen te veel
gestoord worden.
‘s Ochtends is er toezicht vanaf 7u00. ‘s Avonds is er toezicht tot 18u00. Dit toezicht gaat door in de
onmiddellijke schoolomgeving. De leerlingen krijgen de kans om hun huistaken te maken en hun lessen te
leren.
Het ochtend- en avondtoezicht wordt georganiseerd en aangerekend door 3 W Plus en dit van 7u00 tot
8u00 en van 16u00 en 18u00.

Woensdagnamiddag kunnen de leerlingen terecht in het Speelhuis Sloeberke - IBO (Initiatief
Buitenschoolse Opvang) – Heiveld 63 – Opwijk. Indien u hiervan gebruik wenst te maken dient u vooraf
contact op te nemen met de coördinator op het nummer 052/35.33.58 om in te schrijven.
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AFSPRAKEN

TIENUURTJE
Tijdens de speeltijden mogen de kinderen een koekje of een stuk fruit opeten (woensdag
= fruit dag). Men brengt dit mee in een koekendoosje om afval te vermijden. We
stimuleren hiermee ook bewust ecologische aankopen !

DRANKEN
In de voormiddag kunnen de leerlingen een drankje nemen: fruitsap, melk, chocomelk,
bruisend of plat water. Deze worden genomen voor twee maanden.
Ook ’s middags kunnen de leerlingen één van de hierboven vermelde dranken nemen. Ze
kopen hiervoor drankbonnen. Ook wordt er 's middags soep aangeboden deze wordt
besteld per 2 maand.
Uiteraard kan ieder gewoon zijn drankje zelf meebrengen, men is niet verplicht dit via de
school aan te kopen. We verwachten de dranken wel in een drinkbus.

WARME MAALTIJDEN
Er kunnen warme maaltijden (soep, hoofdgerecht, nagerecht) genomen worden, of soep
alleen. De maaltijden kunnen genomen worden: alle dagen (behalve woensdag), op vaste
dagen in een week (bijvoorbeeld elke dinsdag en donderdag) of op vooraf meegedeelde
data. Wanneer de leerling afwezig is, verwittig ons dan vòòr 9.00 uur, zoniet dienen wij de
maaltijd aan te rekenen.
De boterhammen worden meegebracht in een brooddoos.

schoolbrochure

VBS 't LUIKERTJE

SPORT

Wij vinden sport en beweging voor kinderen heel belangrijk. Daarom zorgen we voor een
ruim aanbod aan sportinitiatie (tennis, netbal, basket, …).

TURNEN

In de turnzaal slaan we armen en benen uit. Van eenvoudige grondoefeningen tot echte
tijgersprongen … de wereld op zijn kop bekijken.
De t-shirts worden in de loop van september aangeboden.
Gelieve zelf voor turnpantoffels (zonder veters) te zorgen.

ZWEMMEN

De leerlingen van het eerste en tweede gaan op regelmatige basis zwemmen. In de 1ste
klas wordt er gewerkt op watergewenning. In de 2de klas leren de kinderen echt
zwemmen. Beide klassen krijgen korting op zwemmen.
Vanaf het derde leerjaar leggen we de nadruk op het onderhouden van de geleerde
technieken en daarom gaan de leerlingen 1 trimester mee zwemmen.
Bij afgifte van een doktersbriefje worden de leerlingen op school opgevangen. Zo niet
gaan de leerlingen mee naar het zwembad en betalen ze de vervoerskosten.
We dringen er op aan uw kind regelmatig te laten meegaan of wanneer het niet kan, zeker
een briefje mee te geven.
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TIJDSCHRIFTEN

De leerling kan een abonnement nemen op Doremi, Dokido, Dopido (kleuters), Zonnekind,
Zonnestraal, Zonneland (lager), Vlaamse Filmpjes (3e graad).

BETALINGEN

Om de geldstroom doorheen de school te beperken krijgen de leerlingen tweemaandelijks
een factuur mee. (warme maaltijden = maandelijks)
De betaling gebeurt via domiciliëring, of indien de ouders het anders wensen, door
overschrijving op onze rekening.
Vermits de leerling de factuur ontvangt nadat de kosten gemaakt zijn dringen we er wel
op aan zo snel mogelijk te betalen zodat er geen rekeningen blijven openstaan.

AFWEZIGHEDEN
Wanneer een leerling meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek is, dan is steeds een
medisch attest vereist. Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende dagen volstaat een briefje
van de ouders. Dergelijk briefje kan maximaal 4 keer per schooljaar geschreven worden.
Vanaf de 5de keer is steeds een medisch attest vereist. Elke afwezigheid wegens ziekte
tijdens de week vóór of onmiddellijk na een schoolvakantie dient door een medisch attest
verantwoord te worden. De volledige reglementering vindt u in het schoolreglement dat u
ontvangt bij inschrijving of op www.tluikertje.be .

SCHOOLVERZEKERING
De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen die gebeuren op weg van en naar de school,
enkel indien zij rechtstreeks naar de school komen! Ze dienen de minst gevaarlijke weg te
nemen.
Ook voor ongevallen die gebeuren op de school, zijn de leerlingen verzekerd.
Het moet steeds gaan om ongevallen met lichamelijke schade.Ongevallen met alleen
materiële schade zijn niet verzekerd. (In sommige gevallen wel een bril)
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RAPPORTEN & OUDERCONTACTEN
De leerlingen krijgen tweemaandelijks een rapport, dus 5 maal per jaar.
Daarnaast zijn er 3 keer per jaar oudercontacten gepland. Indien nodig zal U naast deze
geplande oudercontacten uitgenodigd worden om onze bevindingen met U te bespreken.
En uiteraard kan U steeds een afspraak maken voor een persoonlijk onderhoud met de
leerkracht.
Ook in de kleuterschool nodigen we de ouders 2 keer per jaar uit om te kijken naar de
evolutie van uw kind in ons ontwikkelboekje “Ik kan, ik wil, ik oefen”.

INSCHRIJVING
In de maand augustus is er inschrijvingsmogelijkheid gedurende de laatste 14 dagen.
Bij inschrijving hebben we een kopie van de ISI-kaart of kids - ID van uw kind nodig. U
ontvangt van ons een schoolreglement. Graag ontvangen we uw akkoordverklaring.

INSTAPDATA
De instapdata (de data waarop uw kleuter daadwerkelijk kan starten) zijn 6 maal per jaar
Na elke schoolvakantie
de grote vakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie en na Hemelvaart
Op 1 februari
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tot slot...

Elke maand krijgen de leerlingen een maandkalender mee.
Mogen we ook vragen regelmatig de agenda van uw kind na te kijken. Op die manier komen
mededelingen zeker terecht.
Graag wijzen we U ook door naar onze dynamische website www.tluikertje.be
Heeft U opmerkingen en/of vragen, neem dan gerust contact op met de school. We zullen U
graag helpen.
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INSPRAAK

... door OUDERS

We hebben een goed georganiseerd oudercomité die mee
denken over onze pedagogische projecten maar ook zorgen voor
financiële injecties door het organiseren van allerhande
activiteiten zoals vodden en schroot, een kersthappening, een
eetfestijn, een wijnproeverij, …
Op de maandelijkse vergadering wordt er gebrainstormd maar
ook van gedachten gewisseld met de school.
https://www.facebook.com/oudercomitenijverseel
Voorzitter = Kris De Baerdemaeker
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... door KINDEREN

begeleid door leerkrachten

HIKIBE = Hippe Kinder Bende
Dit is onze ‘kinderraad’, een groepje kinderen
met een vertegenwoordiging van alle klassen
uit de lagere school. Daar kunnen ze zelf aan
de slag met ideeën die ze zelf of anderen
aangegeven hebben via de ideeën bus. Er
wordt door deze groep ook regelmatig zelf
een creatief of sportief evenement
georganiseerd.

PESTBUDDIES
Deze groep bestaat uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar
die zich vrijwillig inzetten voor het goed gevoel op onze school.
Deze werkgroep heeft enerzijds de bedoeling om na te denken
over hoe we het welbevinden van onze kinderen op school kunnen
bevorderen. (Vb. Het uitwerken van ‘De week tegen pesten’.)
Anderzijds fungeren deze leerlingen ook als kapiteins die we de
“pestbuddies” noemen. Deze leerlingen zijn steeds
verantwoordelijk voor een klas en zullen bij conflicten helpen
bemiddelen. Hierbij gebruiken ze een stappenplan en trucjes die
hen aangeleerd worden door de ondersteunende leerkrachten.
Ook worden er maandelijks casussen besproken om zodoende
deze gesprekken beter en beter in de vingers te krijgen.

MOS= Milieuzorg op school
Hier staat het milieu centraal. Maandelijks
komen hier ook kinderen in samen die nadenken
hoe we de ecologische afdruk van onze school
zo klein mogelijk kunnen houden. Anderzijds zijn
deze kinderen ook verantwoordelijk voor de
dieren op onze school.
Projecten = Mooimakers, insectenhotel of
vogelhuisjes maken, vogeltelweek, …
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Naast heel wat “leren” en “leven”
hopen we vooral dat uw kind
hier een gelukkige schooltijd
doorbrengt zodat we slagen in
ons opzet:
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“we kunnen niet van
alle kinderen dezelfde
sterretjes maken wel
kunnen we ervoor
zorgen dat ze
allemaal schitteren” !
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WE STELLEN ONS GRAAG
EVEN VOOR...
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De kleuterschool

Hallo! Mijn naam is Jules en ik ben de
klas pop van de eerste kleuterklas.
Elke maandagmorgen heb ik in mijn
rugzakje iets mee waarmee we ons
weekthema beginnen. Ik vind het super
om bij al mijn vriendjes van het eerste
kleuterklasje te zijn. Samen knutselen,
turnen, zingen, … dat vind ik fantastisch!
Kom je er ook bij? Dan kunnen we
samen leuke momenten beleven.

Hallo, mijn naam is Leon.
Ik ben de klas pop: hét vriendje uit de
peuterklas. Elke ochtend vertel ik wat we
gaan doen en breng ik leuke spelletjes mee
die passen in het weekthema. Net zoals alle
vriendjes ben ik blij om in ons klasje te zijn.
Samen met de juf en mijn vriendinnetje
Rosalie beleven wij hier onvergetelijke
momenten!
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Hallo, ik ben Loeloe
Ik ben de klaspop van de 2de kleuterklas.
Elke vrijdag ga ik met een kleuter mee naar huis.
Ik mag er een heel weekend logeren en doe er superleuke
dingen.
Maandag kom ik terug naar school met mijn valiesje.
Hier zit mijn logeerboekje, waar de mama’s en papa’s al mijn
avonturen van het weekend in kunnen neerschrijven.
Ze kleven er ook foto’s in.
Samen met de juf bekijken we welke avonturen ik tijdens mijn
uitstapje heb.

Hallo iedereen, welkom in de derde kleuterklas bij Juf Caroline.
Zien jullie mijn vriendjes? Dit zijn Pompom en Mini Maxine. Pompom neemt
ons gedurende het hele schooljaar mee op ontdekkingstocht doorheen
verschillende thema’s. Naast klassikale en geleide momenten in de klas is er
heel veel ruimte voor vrije kiesmomenten. We leren samen te werken,
problemen op te lossen, zelf ideeën te ontwikkelen , we maken kennis met
letters en cijfers en nog zoveel meer.
Mini Maxine laat ons kennis maken met de Franse taal. Via leuke momentjes
initiatie Frans leren we samen met Mini Maxine de eerste woordjes Frans
praten. Dit gebeurt op een heel speelse manier via liedjes, versjes en
verhalen. Steeds een leuk moment om naar uit te kijken.
Samen gaan we ook aan de slag met de methode Krullenbol. Via leuke
activiteiten vooral ondersteund door muziek gaan we onze schrijfmotoriek
oefenen. Dit zorgt voor een goede basis naar het eerste leerjaar toe.
En de kers op de taart is onze gluurburen.Twee keer per maand mogen we
gedurende het hele schooljaar al eens kennismaken met het eerste leerjaar,
zo is de overstap minder groot naar het eerste leerjaar toe.
Maar eerst nog volop leren en genieten van het laatste kleuterklasje voor we
de grote stap zetten naar het lager onderwijs.
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De lagere school
EERSTE KLAS
Een grote stap voor mij !

Eindelijk kan ik leren lezen en schrijven: letters,
woorden, zinnen en ook mijn naam.
Samen met de twee knuffels ‘mol en beer’ beleef ik
heel wat avonturen !
Deze vriendjes komen echt tot leven in de
poppenspelen, waarbij we leuke liedjes en versjes
aanleren.
Ik leer er goochelen en toveren met de getallen tot
20.
En wat doe ik er nog meer ?
Tekenen, knutselen, zingen, turnen, zwemmen, lopen
...
Ook voor jou staat ons klasje open !!!!

TWEEDE KLAS

In de tweede klas rekenen we tot 100. We oefenen
onze maal- en deeltafels en worden echte
tafelkampioenen.
Zo behalen we ook ons diploma.
Elke dag lezen we in leuke boekjes en leren we veel
nieuwe dingen in leuke taalthema's. We oefenen
ook vaak op bingel
.
In de wero-lessen leren we over dagdagelijkse
dingen. We trekken er regelmatig eens op uit om
alles van dichtbij eens te gaan bekijken.
Verder gaan we ook vaak de creatieve toer op. We
knutselen, zingen, spelen toneeltjes, bewegen en
leven ons uit op de muziek.
Kom gerust eens kijken!
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DERDE KLAS
In dit leerjaar leren we rekenen tot 1000. Schriftelijk
rekenen (cijferen) leer je bij ons ook voor de
eerste maal! De klok lees je nu tot op 1 minuut
nauwkeurig, ook digitaal.
Lezen en schrijven kan je nu al heel vlot. Je leert al
heel wat nieuwe woorden. Het alfabet kent geen
geheimen meer. We gaan echt op
ontdekkingstocht in onze taal !
Werkelijkheidsonderricht is plezierig en we maken
een reisje in de tijd.Weet je hoe het vroeger was in
de school, bij de post, in de huizen ...?

VIERDE KLAS

We verkennen onze buurt en leren ons oriënteren.
Ook onderzoeken we verschillende geheimen van
de natuur.

HET JAAR VAN DE KOMMAGETALLEN ..............
We vergroten ons getallenveld en halen er de
tienden, honderdsten en duizendsten bij. Ook van
de getallen tot duizend stappen we over naar de
honderdduizend. We spelen met deze getallen in
alle vormen. Cijferen dat kunnen we al, maar
cijferend vermenigvuldigen met 2 getallen is toch
nieuw voor ons! Vierhoeken en driehoeken bekijken
we vanuit alle hoeken en zijden. Ook de cirkel wordt
onderzocht en leren we tekenen met een passer.
In de taallessen oefenen we verder op het correct
schrijven en ons uitdrukken in klare taal.
Werkwoorden onderzoeken en juist vervoegen wordt
kinderspel. Bij het bestuderen van zinnen leggen we
de nadruk op onderwerp, persoonsvorm en
gezegde. Ook het zelf leren opzoeken in het
woordenboek of op internet is een must.
Tijdens de wero-lessen werken we met zonnestraal,
een tijdschrift dat steeds actueel is, met mooie
prenten en aangepast is aan de tweede graad. We
hebben onze buurt reeds goed bestudeerd en
breiden nu uit naar ons land ‘België. We leren meer
over de provincies, gewesten, de
gemeenschappen,…
Bij muzische lessen gaan we samen zingen, toneel
spelen, dansen, knutselen,… We beschouwen en
bespreken aandachtig kunstenaars en kunstwerken
om daarna zelf creatief aan de slag te gaan.
We leren zelfs al een woordje Frans!
Tijdens onze lessen taalinitiatie Frans leren we op
een speelse manier enkele woorden en zinnen over
thema’s zoals het weer, de getallen, de gevoelens,…
Dit zal ons zeker al een kleine voorsprong geven
voor Frans in het vijfde leerjaar!

Op muzisch vlak gaan we ons verder creatief
ontplooien. Zo leren we ons in verschillende
personages en situaties inleven door middel van
verschillende drama-oefeningen. We beschouwen
heel wat kunstwerken en kruipen nadien zelf in de
rol van kunstenaar en nog zoveel meer leuke
muzische activiteiten.
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ZESDE KLAS

We belanden in de zesde klas.

VIJFDE KLAS

In de vijfde klas zet je als tiener, de eerste stappen
in de derde graad.
Van deze tiener wordt al heel wat verlangd. Bij het
leren van de lange lessen, moet je veel inzicht
hebben, want van buiten leren is nu verleden tijd.
Ook elke avond Frans oefenen : un garçon, une fille
... En action! Oui, Oui, aan de hand van teksten en
verschillende liedjes leren we tellen tot 1000 en
kunnen we al verschillende dialoogjes spelen in het
Frans.
Ook met taal wordt er nog gespeeld. Werkwoorden
vervoegen, sleutelwoorden aanduiden en zoveel
meer. Neuzen in boeken en er een boekbespreking
van maken, is best fijn!
Echte goocheltrucs komen goed van pas in onze
rekenlessen, die gaan van verhoudingen, over
percenten naar oppervlakte berekenen en schaal.
Oef!

Binnen wiskunde is het vooral zeer belangrijk dat
kinderen een probleem leren oplossen.
Taal staat voor functionele opdrachten om de 4
belangrijkste vaardigheden beter onder de knie te
krijgen: lezen, schrijven, spreken en luisteren.
In de lessen Frans komt het er op neer dat kinderen
sterker worden in de tweede taal. Vooral spreken
en schrijven staan enorm in de kijker.
Wereldoriëntatie staat voor heel veel:
geschiedenis, aardrijkskunde, … Basiskennis voor
een goede start in het secundair onderwijs is
belangrijk!
Creativiteit boosten, met een gezonde mix tussen
beschouwen en creëren = muzische vorming.
In de turnles willen we, kinderen, via boeiende en
uitdagende bewegingssituaties in contact brengen
met een waaier aan bewegingsmogelijkheden om
hun eigen grenzen te verkennen en verleggen.
Alle vakken worden ook katholiek geïnspireerd;
vooral in de godsdienstles staat deze inspiratie
centraal.
Vakoverschrijdend is het ook belangrijk te “leren
leren” (kunnen studeren en organiseren is heel
belangrijk naar de toekomst toe) en de computer
(Media) te leren hanteren.
“Zelfstandig tot een oplossing komen in 4 grote
stappen: wat moet ik doen, hoe moet ik het doen,
doen en heb ik het goed gedaan?” komt in elk vak
naar voren.

Tijdens WERO-lessen leren we niet alleen de landen
van de EU kennen, maar maken we er ook een
knappe powerpoint presentatie van. We nemen ook
regelmatig de fiets en trekken er op uit.
De tablets en de laptops weten we te vinden om te
bingelen, info op te zoeken of een quiz op te lossen
Maar ... ‘t is ook in deze klas dat we de latten onder
de voeten binden en we voor een hele
krokusvakantie op skivakantie gaan naar
Oostenrijk.
Of dat tof is ? Hoe durf je zoiets te
vragen...hartstikke fijn natuurlijk !!

Alles in functie van het secundair onderwijs, een
volgende grote stap in ons leven!
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Ons Team
Directie
Peuterklasje
Eerste kleuterklas
Tweede kleuterklas
Derde kleuterklas
Kleuterturnen
Zorgleerkracht
Kinderverzorging
Eerste klas
Tweede klas
Derde klas
Vierde klas
Vijfde Klas
Zesde klas
Zorgleerkracht
Co-teaching
ICT-leerkracht
Turnleerkracht
Lerarenplatform
Aanvangsbegeleiding
Secretariaat

Jan Bastiansen
Lore Verdoodt
Karine Joostens
Nancy De Clerck
Caroline Vermeulen
Ans Van der Jeugd
Sarah Van Hemelryck
Cindy De Bisschop & Nathalie Okens
Stefanie Vande Voorde
Veerle Dierickx & Nina Van Den Broeck
Reinout Heyvaert
Dempsey Stroobants
Ellen Dierickx
Peter Bosman & Nina Van Den Broeck
Sarah Van der Straeten
Maria De Brucker
Jan De Bie
Ans Van der Jeugd
Nina Van Den Broeck
Maria De Brucker
Lut Leemans
Gina Van den Bossche
Katrien Heyvaert
Stefanie Van der Borght
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