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Ganshoren, januari 2021

Beste ouder,
Als papa of mama van een jonge kleuter, wil je het beste voor je kind.
Het is dan ook fijn dat je interesse hebt voor onze school.
Met het hele team werken wij elke dag immers keihard om alle doelstellingen van goed
onderwijs te realiseren in onze school.
En dat goed onderwijs blijft voor ons niet beperkt tot het vergaren van kennis.
Wij willen kinderen kansen bieden om zich te ontplooien op alle vlakken.
Geen enkel kind is hetzelfde, en dat willen wij graag in de kijker plaatsen.
Onze school is een ‘dorpsschool in de stad’.
Ondanks onze capaciteitsuitbreiding blijven wij een kleinschalige school waarbij onze aandacht
volop naar de kinderen gaat.
De gebouwen zitten in de renovatiefase, maar de inhoudelijke vernieuwing in de klassen is al
een hele tijd aan de gang. Wij doen er alles aan om het welbevinden en de betrokkenheid van
de kinderen te optimaliseren. Wij willen immers dat de kinderen zich op onze school ‘thuis’
voelen.
Daarom bieden wij een waaier van activiteiten aan, waarbij kinderen uitgedaagd worden om
hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Wij willen kinderen uitdagen om het beste van zichzelf te geven.
Met het hele team gaan we op zoek naar werkvormen en activiteiten die kinderen prikkelen en
de interactie met de andere kinderen vergroten. Als Brusselse Nederlandstalige katholieke
school hebben we een complexe opdracht waarbij iedereen het beste van zichzelf geeft.
De vrolijke kinderen die ’s morgens en ’s avonds op de speelplaats rondhollen, zijn het beste
bewijs dat we hier in slagen…

Karen Meerman
Luc Verbanck

Wie zijn wij ?
Sint-Lutgardis is een basisschool en wil uw kind een basisopleiding geven. Deze opleiding
bestaat uit kennis, gedrag en vaardigheden. Op het einde van de basisschool worden de
kinderen, in samenwerking met het CLB, grondig voorbereid op de overstap naar de
middelbare school.
●

Het einddoel is dat uw kind voldoet aan de eindtermen van het basisonderwijs, zoals die
werden opgesteld door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Om die eindtermen
te bereiken volgen we de leerplannen van het Katholiek Onderwijs en ons eigen
schoolwerkplan.

●

Onze school is een Brusselse school die alleen het Nederlands als omgangstaal gebruikt.
Ook aan de ouders wordt uitdrukkelijk gevraagd er alles aan te doen zich de taal van
Vlaanderen eigen te maken.

Onze school wil een christelijke gemeenschap zijn
●
●
●
●

De christelijke waarden en normen inspireren het schoolgebeuren..
Wij willen de kinderen helpen bij het zich eigen maken van de christelijke waarden.
Wij verwachten van de ouders dat ze loyaal zijn tegenover de geloofsopvoeding die wij hun
kinderen aanbieden.
De leerlingen nemen deel aan alle vieringen die in schoolverband gehouden worden.

Onze school wil een onderwijzende gemeenschap zijn
We verwerken de ontwikkelingsdoelen (kleuterschool) en de eindtermen (lagere school) op de
volgende manier :
●
●
●
●
●
●

Ieder kind krijgt kansen tot creativiteit.
De leerlingen worden in hun totaliteit benaderd. Wij schenken aandacht aan kennis,
vaardigheden en attitudes.
Er is een grondige opvolging van de vorderingen en eventuele problemen. Elke leerling
krijgt gelijke onderwijskansen en wordt individueel benaderd binnen de haalbaarheid van
de klas en de school.
We stimuleren culturele en sportieve betrokkenheid van de leerlingen.
We zetten hen aan tot ondernemingszin en zelfstandigheid.
We stimuleren het actief en spelend leren.

Enkele praktische zaken:

Ochtendtoezicht (door de Dienst VNO van Sint-Goedele Brussel) vanaf 7u00
Avondtoezicht (door de Dienst VNO van Sint-Goedele Brussel) tot 18u15
Samenwerking met de IBO de Rivieren voor avondtoezicht op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18u15
Woensdagmiddagtoezicht door IBO de Rivieren
Warme maaltijden op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag
(niet tijdens de verstrengde corona-maatregelen voor het onderwijs)
LO-lessen voor alle klassen (minimum 2 lestijden per week)
Zwemlessen vanaf de derde kleuterklas
Klassikale en individuele oudercontacten om het welbevinden en de evolutie van de kinderen
te bespreken
Alle info en tarieven zijn ook terug te vinden in de schoolbrochure op de website

Praktisch : inschrijven
Alle info hierover kan je vinden op de website www.inschrijveninbrussel.be

