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Welkom in  
 

 

 

Beste ouder, 

 

 

Naar ‘De Grote School’ gaan is een enorme stap in een kinderleven. Uw 

oogappel komt in een heel andere omgeving terecht, met heel wat nieuwe 

uitdagingen. Als ouder heb je daarbij terecht heel wat vragen : Gaat mijn kind 

zich goed voelen op deze school?  Gaat deze school mijn kind optimaal 

voorbereiden op het leven na de lagere school?  

 

Wij durven met trots ‘JA’ te antwoorden op deze vragen!  

Team Klim Op maakt er een erezaak van dat elk kind zich zo snel mogelijk thuis 

voelt op school en dat het zo optimaal mogelijk presteert.   

 

De sfeer van kwaliteitsvol leren, ontdekken, zorgzaamheid en goesting in het 

leven vormt het DNA van Klim Op.  Karakteristiek voor onze school is de 

individuele benadering van elk kind en het telkens opnieuw grenzen verleggen 

om op te kunnen klimmen.  

 

Het is een goede zaak dat ouders zelf een keuze kunnen maken voor een 

school die aansluit bij hun eigen visie op opvoeding en onderwijs.  

Team Klim Op werkt met veel inzet en overtuiging  om de verwachtingen van de 

ouders waar te maken. We doen dat enthousiast, dynamisch en met veel liefde 

voor onze job. Maar vooral met veel respect voor uw kind.  

 

Wees welkom! 

 

Namens Team Klim Op, 

Meester Jan, 

directeur 

  

 

 

  

http://www.schoolklimop.be/
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Wie zijn wij? 
 

 

Onze school is een gemeenteschool en dus is het gemeentebestuur van 

Wuustwezel onze inrichtende macht.  Het gemeentebestuur ziet onderwijs als één 

van haar primaire opdrachten. Daarom zorgt het bestuur voor een eersteklas 

omkadering op vlak van infrastructuur, veiligheid, onderhoud en ondersteuning.  
 

De drie Wuustwezelse gemeentescholen: ’t Blokje in Loenhout, De Wissel in 

Wuustwezel centrum en Klim Op in Gooreind waarborgen een krachtig 

onderwijsaanbod in onze gemeente.  
 

GEMEENTEBESTUUR 

Gemeentepark 1, 

2990 Wuustwezel 

tel. 03 690 46 00  

www.wuustwezel.be 

 

 

Burgemeester : Dieter Wouters 

Schepen van onderwijs : Mai Van Thillo 

 

 

 

Onze gegevens 
 

Gemeenteschool KLIM OP  Gasthuisstraat 8,  2990 Wuustwezel 

tel. 03 690 46 65 - fax  03 690 46 67 - info@schoolklimop.be   

website :  www.schoolklimop.be 
 

Er is ook een ingang aan de Theo Verellenlaan, tussen ’t Schoolhuis en de gemeentelijke turnzaal. 

Via die ingang bereikt u onmiddellijk het secretariaat en het bureel van de directie. 

 

 

Team Klim Op 
 

Een enthousiast schoolteam staat klaar 

voor uw kind.  Wij doen ons werk met hart 

en ziel. We hebben oog voor het gehele 

kind: zijn leerbehoeften, talenten en 

interesses.  De individuele benadering van 

ieder kind is kenmerkend voor onze school.   

Samen met het onderwijsteam zetten ook 

onze administratieve medewerkers en het 

poetspersoneel hun beste beentje voor in 

Team Klim Op. 

http://www.wuustwezel.be/
mailto:info@schoolklimop.be
http://www.schoolklimop.be/


6 
 

 

Onze troeven 
Lees op onze website onder ‘visie’ over onze 

fundamentele uitgangspunten. 

 

 

  LEREN  

 

 In Klim Op houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. Sommige 
kinderen hebben meer uitdaging nodig, anderen vooral structuur en organisatie. 
Door de lat voor elke individuele leerling steeds hoger te leggen, bereiden we 
onze leerlingen maximaal voor op de richting die volgt in het middelbaar.   

 Wij kiezen voor sterke methodes voor taal, wiskunde, WO, MUVO en Frans 
(zelfs al in het 2de leerjaar!).  

 Sterk rekenwerk, Kangoeroeklas met maat- en projectwerk zorgen voor extra 
uitdaging en leerprikkels voor de meer begaafde leerlingen. 

 Een goed uitgebouwde leesmethode in het 1ste leerjaar zorgt voor uitstekende 
leesresultaten. Vanaf de derde graad bereiden we onze kinderen optimaal voor 
op het secundair onderwijs, met o.a. een (gratis) synthesecursus ‘Leren Leren’.  

 Op onze rapporten vindt men geen overbodige prietpraat, maar wel een 
doelgerichte evaluatie, uitgedrukt in cijfers en eerlijke commentaar.  

 

Opklimmen in Klim op wil zeggen:   

‘De lat telkens hoger leggen, voor elke leerling.’ 
 

 

  ONTDEKKEN & INSPIREREN  

 

 Wij inspireren onze kinderen om de boeiende wereld te ontdekken. Ons onderwijs 
is levensecht met STEM, boeiende leeruitstappen, natuuronderzoek, historische 
bezoeken en natuurlijk onze tweejaarlijkse meerdaagse uitstappen. 

 Leren is ook jezelf ontwikkelen qua attitudes, creatief, sportief en op sociaal vlak. 
Het observeren van de aanleg en de talenten van onze leerlingen helpt bij het 
maken van een bewuste en doeltreffende studiekeuze voor het middelbaar. 

 Onze juffen en meesters doen moeite om hun kinderen écht te kennen, en dat 
heeft een gunstige invloed op het leren. 

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/a0a08a65-fc27-4049-8bb8-90a04424d670/meerdaagse-uitstappen?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=e8e1b938-bedd-434d-9134-5b43c512315f&esi=e8e1b938-bedd-434d-9134-5b43c512315f&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=nl&metaSiteId=fe36a787-609e-44f0-9148-3648e806a460
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    HELDERE COMMUNICATIE 

  
 We gaan er prat op dat we zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. Dit 

betekent eerlijk communiceren over alles wat er met uw kind gebeurt. 
 Met een gemeld probleem of bezorgdheid gaan we onmiddellijk aan de slag.  

Op regelmatige basis zijn er informatieavonden, oudercontacten en andere 
overlegmomenten. 

 In de maandelijkse leerlingenraad krijgen ook onze kinderen een stem.  
 Onze nieuwsbrief ‘Prikbord’ kondigt de activiteiten voor de volgende maand aan, 

met op de achterzijde telkens artikels met nuttige achtergrondinformatie. 
 Sociale media: onze website is steeds actueel en op onze Facebookpagina vindt 

men de laatste nieuwtjes over het reilen en zeilen in Klim Op. 
 We hanteren in elke omgang universele kernwaarden : respect, 

gelijkwaardigheid, betrokkenheid, openheid, engagement, zelfstandigheid, 
assertiviteit en zelfvertrouwen. 

 

Wie zich veilig en thuis voelt, staat open om te leren. 

 

 

   EXTRA AANBOD: schaken, bewegen, ICT 

 
 Tijdens de middagpauzes kunnen de 

kinderen extra ICT-lessen volgen en 
organiseren we extra sportactiviteiten.  

 Klim Op is een schaakschool. Schaken 
heeft een onmiskenbaar positieve invloed 
op het leren, dat staat wetenschappelijk 
vast.  

 Al het extra aanbod is gratis, vrijblijvend en zonder enige verplichting.  
 Elke maandag, dinsdag en donderdag tot 15.45u, voorzien we naschoolse 

huiswerkbegeleiding, gratis voor ouders.  
 We voeren een actief speelplaatsbeleid. Onze speelplaats daagt de kinderen uit 

om te bewegen, maar ook om rust te vinden middenin de drukte van de klasdag. 
 

 

Kwalitatief onderwijs in eigen dorp, in een school waar 

iedereen zich thuis mag voelen, dat is onze ambitie. 
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De film van klas 1 
 

 

Maak kennis met Juf Anick en haar klas. Juf Anick is al vele jaren dé juf van het 

eerste leerjaar.  Zij leerde vele generaties lezen, schrijven en rekenen.  

Onze juf heeft dus bakken ervaring. Desalniettemin blijft ze enthousiast en 

gemotiveerd om telkens met een nieuwe groep kleuters aan de slag te gaan. 

Juf Anick doet dat met veel liefde voor het vak en vooral met heel veel 

toewijding voor elk kind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hallo! 
 
Ik ben juf Anick. Ik kijk er weer enorm 
naar uit om met uw kind de 
ontdekkingstocht van het 1ste leerjaar 
aan te vatten. We doen dat hand in 
hand en stap voor stap.  
 
In het eerste leerjaar wordt de stevige 
en onmisbare basis gelegd van de 
verdere schoolcarrière van uw kind.  
Naast leren lezen, schrijven en rekenen 
zal uw kind in zijn leerproces groeien 
naar een zelfstandig, weerbaar en 
sociaal vaardig persoon.   
 
Met plezier toon ik u kleine stukjes van 
dit leerproces in ‘De Film van 1’ op de 
volgende bladzijden. Het is een proces 
van leren, verwondering,  met eigen 
handen voelen en beleven en met de 
eigen geest een mening durven 
vormen.  
 
Klaspop Mil, Mevrouw Lipstick en Zoem 
de bij zijn de vaste klasvriendjes die 
ons daarbij gaan helpen.   
Per leervak een kijkje nemen in de klas! 
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In deze fotoreportage neemt u een kijkje in ons eerste 

leerjaar. We leren veel : rekenen, lezen, schrijven, 

knutselen, musiceren, zelfstandig werken, spreken 

voor de groep, sociale vaardigheden, respect, normen 

en waarden. De verrassende ontdekkingstocht naar de 

talenten van uw kind start al in het eerste leerjaar! 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Voor wiskunde kunnen we op het einde van het eerste leerjaar volgende 

dingen: tellen  met of zonder sprongen tot 20 ; optellen en aftrekken tot 20; 

werken met de liter, de kilogram, de meter, de thermometer, de euro; 

patronen vervolledigen, bouwsels in 3d maken, soorten lijnen en vormen 

benoemen en nog veel meer! We werken in onze rekenboeken, leren 

werken met heel wat materiaal, en oefenen op Bingel. Het zelfstandig 

werken wordt ook flink gestimuleerd. 
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In de taallesjes starten we met het zoemend leren lezen. Kim en Sim en 
Opa met de vertelpet helpen ons daarbij. Al snel kunnen we zinnetjes en 
verhaaltjes lezen. In ons leeshuisje is het heel vaak ‘open deur’; iedereen is 
er welkom om rustig te lezen. We leren letters schrijven met onze eigen 
uitgekiende schrijfmethode. Nadien maken we woorden en zinnetjes. We 
leren begrijpen wat er precies in een verhaal verteld wordt. We houden ook 
spreeklesjes die al lijken op kleine spreekbeurtjes. Een wereld gaat open 
voor uw kind nu het leesproces dagelijks geprikkeld en gestimuleerd wordt! 
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Tijdens de lesjes Wereldoriëntatie leren we over de seizoenen, de 
tuin, beroepen, gevoelens, techniek, dieren, gezondheid en veiligheid, 
de boerderij, vakantie en nog veel meer! Als we kunnen, gaan we op 
ontdekking in de buurt van onze school. Heerlijk om buiten te leren 
en…  zo’n ervaringen onthouden kinderen beter. Ons ik-wereldje 
breiden we uit en we werken aan onze sociale vaardigheden. Hoe tof 
is het om samen soep te koken of wafeldeeg te maken of samen 
proefjes te doen! 
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EINDE 

We hebben nog heel wat andere lesjes en activiteiten. Denk maar 

aan: de toffe turnlessen, de versjes, liedjes en gedichtjes, 

Dierendag, de Sint op bezoek, een activiteit met onze peters en 

meters van het zesde leerjaar, in ons schooltuintje werken, een 

beroepenbeurs doen, winkeltje spelen, het grote Letterfeest, ons 

wekelijks speeluurtje in de klas, een leuk verhaaltje om de 

schooldag af te sluiten, carnavalfeest, Knapdag en knapuurtje … 

teveel om op te noemen! Al spelend leren is onze leuze om daarna 

met de nodige ernst, inzet en concentratie de verwerking ervan te 

doen in onze werkschriften. Veel afwisseling loont en houdt de 

hersenen in conditie. U zal versteld staan van wat en hoeveel we 

leren en zullen kunnen op het einde van het 1ste leerjaar! 
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Praktische informatie 
Hier volgt een greep uit praktische info over onze school.  

Meer details vindt u op onze website www.schoolklimop.be   
 

 

 

Schooltijden 
 

De school begint elke dag om 8.30u. De poort gaat open om 8.20u.  's Middags is de school uit om 
12.05u. De poort gaat terug open om 12.50u.  Tijdens de middag is er bewaakt toezicht voor de 
kinderen die op school blijven eten. In de namiddag duren de lessen van 13.10u tot 15.00u.  
 

Naschoolse les en huiswerkbegeleiding 
Maandag , dinsdag en donderdag is er telkens van 15.10u tot 15.45u naschoolse 
les en studiebegeleiding. De kinderen kunnen dan hun huiswerk maken, lessen 
leren onder begeleiding of ze worden bijgewerkt voor Frans, taal of een ander vak. 
Deze naschoolse lessen zijn gratis voor de ouders.  Vrijdag is de school op 15u uit.  
 

 

Middagtoezicht  
 

De kinderen kunnen ’s middags blijven eten op school. Ze brengen zelf boterhammen en een 
flesje water mee. De ouders betalen voor het toezicht  0,50 euro per middag (of jaarabonnement €65 
met korting). Het middagtoezicht valt onder de kinderopvang en geeft recht op een fiscaal attest 
uitgereikt door de school.  

 
 

Veilig naar huis 
 

Na schooltijd kunnen de kinderen veilig de school verlaten. De leerkrachten 
begeleiden de rijen naar het kerkplein en de Theo Verellenlaan.  Ouders die 
hun kind met de auto ophalen, parkeren op het plein voor of achter de kerk.   
Let op : aan de school geldt de 30km/u snelheidslimiet!   
De Gasthuisstraat is van 8 tot 8.30u een ‘schoolstraat’, verboden voor 
autoverkeer.  
 

Buitenschoolse kinderopvang ‘Ferm’ 
 

Ferm Kinderopvang (het vroegere ‘Stekelbees’) is gelokaliseerd in onze 
school. Zij verzorgen opvang voor en na de schooluren, op 
woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en in de schoolvakanties.  
De opvang is voor kindjes van 2,5 tot en met 12 jaar. De locaties zijn open 
van 7u 's ochtends tot de school begint en van het einde van de school tot 
18u30.   

Om gebruik te maken van Ferm dient men zich eerst (online) te registreren. 
Secretariaat Stekelbees: Kloosterstraat 86 te Wuustwezel, tel. 03 663 45 73  
Meer info op: www.landelijkekinderopvang.be 

http://www.schoolklimop.be/
http://www.landelijkekinderopvang.be/
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Schoolrekening - bijdrageregeling voor ouders  
 

 
Het decreet basisonderwijs voorziet dat wij de 
ouders informeren over de kosten verbonden aan 
het onderwijs. U zal merken dat bij ons het 
uitgangspunt van kosteloos onderwijs 
gewaarborgd is.  
 
We respecteren de maximumfactuur, 
voorgeschreven door de wetgever.  Dit betekent 
dat wij de kosten voor de ouders zo laag 
mogelijk houden.  
 
 
Voor sommige onderwijsgebonden activiteiten die 
noodzakelijk zijn voor het behalen van de 
eindtermen, wordt een bijkomende bijdrage 
gevraagd. Dat gaat onder meer over de bijdrage 
voor de meerdaagse uitstappen en het 
zwemonderricht.  
Daarnaast zijn er ook niet-verplichte uitgaven, 
waarbij ouders de vrije keuze hebben om hier al 
dan niet op het aanbod in te gaan. 
 
 
 
Afrekeningen gebeuren via onze 
schoolrekening.  Die ontvangen de ouders drie 
keer per jaar:  in januari, omstreeks Pasen en in 
juni. Deze facturen worden verstuurd, geïnd en 
opgevolgd door het gemeentebestuur 
Wuustwezel (dienst financiën)  
 
Met de steun van onze Vriendenkring proberen 
we de kosten voor de ouders zoveel mogelijk te 
beperken zodat alle kinderen aan alle activiteiten 
kunnen deelnemen.    
 
 

Op onze website lichten we alles in detail toe 
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Neutrale school = vrije godsdienstkeuze  
 
In een gemeenteschool (officieel onderwijs) wordt de keuze 
levensbeschouwing wettelijk gegarandeerd. Voor 30 juni 
voorafgaand aan het nieuwe schooljaar zijn de ouders verplicht 
een keuze te maken tussen een cursus godsdienst of niet-
confessionele zedenleer. 
De lessen levensbeschouwing worden gegeven door aparte 
vakleerkrachten, twee lestijden per week. 

 
 

Afspraken en reglementen  
 

schoolreglement  
Samenleven vraagt om afspraken. Daarom dienen ouders het schoolreglement ‘voor akkoord’ te 
ondertekenen bij de inschrijving.  Het ganse schoolreglement staat op onze website. Het 
schoolreglement is door het schoolbestuur (= gemeentebestuur) officieel bekrachtigd.  
 

pedagogisch project 
Het pedagogisch project verheldert onze visie op onderwijs. We maken er de krachtlijnen in 
duidelijk waarmee we onze onderwijsdoelen nastreven.  Naast onze visie op basisonderwijs, staat 
ook het schoolconcept en onze kijk op leerlingenbegeleiding en zorg beschreven, het gelijke 
kansenonderwijs en onze manier van rapporteren en evalueren. De integrale tekst vindt men op 
onze website. Bij inschrijving tekenen de ouders voor akkoord met het pedagogisch project.  
 

leefregels voor leerlingen 
Het reglement voor de leerlingen ligt vast in de ‘leefregels voor leerlingen’. Dit reglement omvat de 
kleine dagdagelijkse afspraken rond gedrag, wellevendheid, de gebruiken op school en alles wat 
mag en moet. Deze afspraken worden regelmatig in de klas besproken. Kijk op onze website.   
 

privacy  
De school respecteert de verplichtingen die voortvloeien uit de privacywetgeving. Op onze website 
en facebookpagina worden foto’s gezet van de activiteiten van onze leerlingen. Bij inschrijving 
kunnen ouders kenbaar maken hoe ze wensen dat de school hiermee omgaat. In de verklaring 
rond de privacywetgeving verduidelijken we hoe wij omgaan met persoonsgegevens van 
leerlingen, leerkrachten en ouders, die we nodig hebben voor onze onderwijsactiviteiten. 
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Communicatie 
 

 

Correct en helder communiceren is voor ons een erezaak. 

We doen dat via verschillende kanalen.  
 

 

 

 
Schoolagenda 
Vanaf het eerste leerjaar gebruiken wij voor de kinderen een 
klasagenda. Hierin worden dagelijks de lessen en taken 
genoteerd.  
Ouders kunnen zo volgen waar we in de klas mee bezig zijn. 
Maar er is ook ruimte om heen en weer te communiceren 
tussen ouders en leerkracht. Informatie over onze huiswerkvisie 
vindt men op onze website.  

 

Onze nieuwsbrief: het Prikbord   
Iedere maand bezorgen wij de ouders een ‘Prikbord’ per mail.  
Deze nieuwsbrief bevat een kalender met alle activiteiten van de 
komende maand.  Ook krijgt de lezer meer achtergrond over de 
werking van school en Vriendenkring. 

 
 
Onze website : www.schoolklimop.be 
Alle bijkomende en recente info over onze school vindt men op 
onze site: over onze visie, info uit de klassen, verslagen, 
aankondigingen, foto’s, extra oefenstof, en nog veel meer. Zeker 
de moeite om regelmatig naartoe te surfen!  Bezoek ook de 
Facebookpagina van Klim Op!  



17 
 

 
 

Rapport 
Een belangrijk communicatiemiddel! Het rapport beschrijft de 
ontwikkeling van uw kind. Tijdens het schooljaar verschijnt het vier keer: 
een herfst-, winter-, lente- en zomerrapport.  Naast cijfers bevat het 
rapport ook een uitgebreide geschreven toelichting met opmerkingen en 
tips.  Er is ook een evaluatie van de attitudes (leef- en leerhouding), 
muzische vorming en levensbeschouwing.   
Het gymrapport brengt de sportieve capaciteiten van het kind in beeld.  
De kinderen van de kangoeroewerking krijgen nog een apart rapportje.  
 
 

 
 
Oudercontact 
Elk schooljaar worden er verschillende oudercontacten georganiseerd. Ook na ieder 
rapport is er de mogelijkheid. Als ouders plots problemen ondervinden met hun kind, is 
het raadzaam spoedig een afspraak te maken. 

 
 
 

 

Onze partners 
 

Kwaliteitsonderwijs creëren doen we samen 

 

 

Scholengemeenschap en onderwijskoepel 
Klim Op maakt deel uit van de scholengemeenschap Grens.  

De Wissel (Centrum), ’t Blokje (Loenhout), Kadrie 

(Kalmthout), Wigo (Wildert – Essen) en Maatjes 

(Nieuwmoer) zijn onze partnerscholen.  

Samen waken we over de kwaliteit van het gemeentelijk 

onderwijs in de streek.   
 

 

Wij worden ondersteund door OVSG,  

de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk 

onderwijs en het VCLB te Essen (centrum voor 

leerlingbegeleiding).  

 
 



18 
 

 
 

CLB : centrum voor leerlingenbegeleiding  
Met alle vragen over leren en studeren, preventieve 

gezondheidszorg, schoolloopbaan, psychologisch en 

sociaal welbevinden,…  kan men gratis bij het CLB 

terecht.  

 

Contactgegevens:  

VCLB Essen, Nieuwstraat 67, 2910 Essen.  

Tel. 03 667 28 28  

e-mail : essen@vclbvnk.be 
 

Het CLB is alle  werkdagen open van 9 - 12 en van 13 - 16 u (maandag tot 18 u)  

Nog meer info : kijk op onze website.  

 
 
 

Schoolraad 
Dit overlegorgaan bestaat uit leerkrachten, ouders, vertegenwoordigers van de lokale 

leefgemeenschap en het gemeentebestuur.  Zij adviseren onze school over zaken 

zoals het schoolreglement, verlofdagen, schooluren, de infrastructuur van de school, 

de jaarrekening, en nog vele andere zaken.  Zo waakt de schoolraad mee over de 

kwaliteit van ons onderwijs. 

 

 

 

Leerlingenraad  
Onze leerlingen krijgen inspraak.   

Dat gebeurt in de leerlingenraad, die 

maandelijks bijeenkomt.   

Op deze vergadering worden door de 

vertegenwoordigers van alle klassen 

(klasburgemeesters) voorstellen gedaan 

of initiatieven genomen die het leven op 

school aangenamer kunnen maken.   
 

 

 
 

 

mailto:essen@vclbvnk.be
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de Vriendenkring 

Ons oudercomité de Vriendenkring bekommert zich over het 
onderwijs- en opvoedingswelzijn van onze leerlingen. Ze nemen 
allerlei initiatieven van sociale, ontspannende, pedagogische of 
culturele aard.   
De Vriendenkring zorgt ook voor bijkomende inkomsten voor de 
school.  Daarvoor organiseert ze diverse activiteiten, of doet ze 

beroep op externe krachten, sponsors of subsidies vanwege de overheid.   
Bij de aanvang van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om lid te worden 
van de Vriendenkring of om in een werkgroep hulp te bieden bij één of meerdere 
activiteiten. In het begin van het schooljaar organiseren we een open vergadering, 
waarop alle ouders welkom zijn.  
 
 

 
 
 
Naast de Vriendenkring zijn er regelmatig ook andere ouders in onze school actief.   
Zo zijn er leesouders, ouders die instaan voor vervoer of extra begeleiding, 
knutselouders, schaakouders, helpers voor allerlei activiteiten…  
Kortom : papa’s en mama’s die hier en daar een handje toesteken ...   
Wij zijn daar heel blij mee, en hen daar zeer dankbaar voor!   
 

 

Samen, ouders en school, gidsen wij uw kind  

doorheen zijn ontdekkingstocht. 
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http://www.schoolklimop.be/
mailto:info@schoolklimop.be

