GO! BASISSCHOOL

De Wijze Eik
Eeklostraat 121
A.C. de ter Bekenlaan 26
9030 Mariakerke

INFOBROCHURE
Een wijze kijk op
de toekomst met
een hart voor
talent!

VISIE
Een wijze kijk
We zijn een ‘wijze’ school:
Wijs vanuit wijsheid en wijzer worden.
Wijs vanuit het Gents d.w.z. tof, leuk.
Toekomst en talent
Wij willen kinderen echt kennen.
Wij gaan samen met je kind op ontdekkingstocht naar zijn of haar talenten.
We streven ernaar om vanuit dit talent kinderen goed te oriënteren naar de
toekomst.
Diversiteit en verbondenheid
Wij streven naar maximale, gelijke onderwijskansen.
Elke leerling is uniek met specifieke interesse en ambities.
Jouw kind kan zich bij ons intellectueel en creatief ontplooien.
Respect en eigenheid
Leerlingen op onze school mogen zichzelf zijn.
Respect voor ieders eigenheid is belangrijk.
We ondersteunen iedereen in zijn/haar talenten, zwaktes en sterktes.
Blijven leren en samenwerken
Wij zoeken steeds naar betere oplossingen en staan open voor nieuwe initiatieven.
Wij moedigen daarbij de inbreng en samenwerking met ouders en leerlingen aan.
Duurzaamheid
Duurzaam omgaan met onze omgeving en met mensen is onze uitdaging.
Samen bouwen we aan een betere toekomst.
Welbevinden
We hebben aandacht voor het socio-emotionele aspect.
Welbevinden is een noodzakelijke voorwaarde om tot leren te komen.
Conflictsituaties, pestgedrag en het ‘niet goed voelen in je vel’ worden aangepakt.

WAT MAAKT ONS UNIEK?
Differentiatie
Wij streven naar onderwijs op maat door naast de basisleerstof extra oefeningen aan
te bieden, moeilijker of gemakkelijker.
Coöperatieve werkvormen
Het leerproces van leerlingen wordt intenser en krachtiger wanneer ze met elkaar
overleggen, problemen oplossen, discussiëren, expertise delen en deze benutten.
We stimuleren daarom gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig
samengestelde heterogene groepen.
Talenten
Dit betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit
ook kunnen inzetten in hun groeikansen met een positieve en waarderende bril.
We verleggen de focus van tekorten naar het zoeken van krachten in kinderen.

ONZE TROEVEN
Een groene school
Onze school heeft een unieke ligging aan de stadsrand met actieve speelruimte.
Uw kind kan zich ontwikkelen in een rustige, veilige en gezonde omgeving.
Bereikbaarheid
Lijnbussen stoppen vlakbij, parking in de directe nabijheid, ruime fietsenparking.
In de buurt
Op wandelafstand van de bibliotheek, het natuurdomein de Bourgoyen, het
stadspark Claeys-Bouüaert, het Centrum voor Jonge Kunst ( CJK) en de stedelijke
sporthal.
Naschoolse activiteiten
Na schooltijd organiseren we Franse en les, voorleesclub, yogales, sportinitiatie,
typlessen, sporttornooien en fietsbehendigheid.
De Academie voor Muziek, Woord en Dans organiseert muzieklessen notenleer.
Als extraatje
In de eerste graad investeren wij in extra zwemlessen.

ONZE KLASGROEPEN
In de kleuterafdeling:
° Gemengde peuter/eerste kleuter groepen (in Eeklostraat en Casierlaan).
Voordelen van deze gemengde groepen is de gedifferentieerde aanpak, nl. :






de instappertjes worden bij elk instapmoment verspreid over de verschillende
klassen: elke klas start met een aantal eerste kleuters waarbij op elk
instapmoment enkele peuters aansluiten
de oudere kleuters helpen de nieuwe instappers bij het wegwijs worden in de
klas en op de speelplaats. De oudsten worden zelfstandig , leren taakjes
uitvoeren en krijgen verantwoordelijkheidsgevoel.
omdat de oudste kleuters reeds zindelijk zijn, kan de klastitularis zich meer
richten op het voltooien van de zindelijkheidstraining van de instappertjes
de oudere klasgenootjes stimuleren de jongere op vlak van taalontwikkeling
en sociale vaardigheden
de oudere kleuters leren verantwoordelijkheid dragen over de kleintjes
waardoor ze extra groeikansen krijgen op vlak van socio-emotionele
ontwikkeling en zelfstandigheid

° Afhankelijk van de kleuteraangroei worden er al dan niet gemengde
tweede/derde
kleuterklassen gevormd.
In de lagere afdeling:
Van het eerste tot en met het zesde leerjaar steeds 2 parallelklassen.

PRAKTISCHE INFO
DE SPEELPLAATS
In de kleuterafdeling:
Wij hebben een grote speelplaats met een apart gedeelte met speeltuigen. Tijdens
de speeltijd is er ook een aanbod van leuke speelmaterialen en fietsen.
Tijdens de kleine speeltijd spelen de jongste en de oudste kleuters op een ander
tijdstip. Zo voorkomen we dat de kleinste kinderen overdonderd worden door het
spel van de oudsten.
Wij opteren ook om de kleuters zoveel mogelijk buiten te laten spelen en op koude
dagen kunnen ze opgevangen worden in de grote zaal.
In de lagere afdeling:
We beschikken in elke vestiging over 2 speelplaatsen.
* In de Casierlaan: ° een speelplaats voor het 5de en het 6de leerjaar
° een speelplaats voor de andere leerjaren
 met mogelijkheid tot voetballen, basketten, klimmen op de
klimmuur of klimrekken, behendigheidsparcours
* In de Eeklostraat: ° een speelplaats voor het 1ste en het 2de leerjaar met een groot
leuk speeltuig en mogelijkheid tot voetballen, basketten
° een speelplaats voor de andere leerjaren met mogelijkheid tot
voetballen, basketten en behendigheidsparcours

MIDDAGMAAL





De kleuter- en lagere afdeling eten op aparte tijdstippen.
De kleuters worden begeleid door hun eigen juf/meester. De jongste kleuters
eten aan kleine tafeltjes.
De leerlingen van de lagere afdeling worden begeleid door wisselende
leerkrachten.
Er is in het schoolrestaurant keuze tussen :
o soep (bij meegebracht lunchpakket)
o warme maaltijd bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert (fruit of
melkproduct)
o vegetarische maaltijd

OPVANG
Er is voor kleuter en lager aparte opvang voorzien :




voorschools van 7u tot 8u
naschools van 16u tot 18u
op woensdagnamiddag tot 18u

BEWEGEN OP SCHOOL
In de kleuterafdeling:
Los van de bewegingsactiviteiten die in de klas met de klasjuf doorgaan, krijgt elke
klasgroep 2 lesuren in de week turnen van de vaste turnjuf.
Hiervoor hoeft geen andere kledij of schoeisel te worden voorzien.
De turnjuf integreert de thema’s van de klas in haar bewegingslessen.
In de derde kleuterklas gaan de kleuters 4x/jaar naar het zwembad. Hierin staan
watergewenning en basis tot zwemmen centraal.
In de lagere afdeling :
Elke klasgroep krijgt 2 lesuren in de week turnen. De turnles wordt op regelmatige
basis vervangen door een zwemles.
In de eerste graad zetten wij extra in op bijkomende zwemlessen, nl. om de 2 weken.

COMMUNICATIE & SOCIALE MEDIA
1. De communicatie naar alle ouders en kinderen gebeurt via GIMME.
Foto’s van leerlingen kunnen enkel bekeken
worden door een gesloten groep die door de
leerkrachten nauwgezet wordt opgevolgd.
2.

Sociale media via FB en instagram
 foto’s
 Reminders
 linken naar websites
 weetjes uit de klassen
 We houden steeds rekening met de ‘GDPR’ : er worden enkel foto’s van
kinderen gepost waarvan de ouders toestemming hebben gegeven.
 Volg ook de website, FB en instagram van onze dynamische scholengroep
Gent.

3. De communicatie bij de kleuters via het persoonlijk heen- en weerschriftje :
 voor persoonlijke boodschappen van thuis naar school en omgekeerd
4.

De communicatie in de lagere afdeling via het persoonlijk agenda :
 voor persoonlijke boodschappen van thuis naar school en omgekeerd
 een overzicht van de taken en lessen
 Wenst u nog andere of extra informatie, kan u steeds contact opnemen
met de directie, de zorgcoördinator, de leerkracht.

OUDERCONTACTEN
Zowel in de kleuter als in de lagere afdeling worden op geregelde tijdstippen
oudercontacten georganiseerd. Een oudercontact op uw aanvraag is ook steeds
mogelijk.

WAT BIJ ZIEKTE ?
Een ziek kind blijft het best thuis. Zo kan een ziek kind de anderen niet besmetten.




Sinds het schooljaar 2020-2021 zijn kinderen vanaf 5 jaar schoolplichtig.



Indien er medicatie op school dient toegediend te worden, kan dit enkel
door een schriftelijke aanvraag van de arts.

Gelieve zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen steeds het
secretariaat (en klastitularis) te verwittigen en dit vóór 9u.

ACTIVITEITEN BINNEN EN BUITEN DE SCHOOLUREN
1. Georganiseerd door het schoolteam :
 grootouderfeest bij de kleuters
 overgangsfeest derde kleuter- eerste leerjaar
 fluofuif
 Zomerpicknick
 …
2. Georganiseerd in samenwerking met het oudercomité :
 thema avonden ( vb; spaghettiavond…)
 quiz avond
 halloweentocht
 Kerstmarkt
 Tuinfeest
 ...

