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Beste ouder, 

 

Een verandering van school is een grote stap in een kinderleven. Kinderen 

komen in een nieuwe omgeving terecht, met heel wat nieuwe uitdagingen.   

De bezorgdheden van ouders bij deze overstap zijn waarschijnlijk de volgende: 

1. Gaat mijn kind zich goed voelen op deze school?  
2. Gaat deze school mijn kind zo optimaal mogelijk voorbereiden op het leren 
 en leven dat volgt na de lagere school?  
 

Op beide vragen durven wij met trots ja te antwoorden! Het Klim Op-team 

maakt er een erezaak van dat elke kind zich zo snel mogelijk thuis en veilig 

voelt op school. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede relatie ‘leerkracht-

leerling’ een positieve invloed heeft op het leren op school.  
 

Ons uitgangspunt is om iedereen zo dicht mogelijk bij de leerstof van de klas 

te houden. Maar kinderen verschillen nu eenmaal in hun ontwikkeling, 

talenten, interesses en mogelijkheden. Door onze individuele benadering 

trachten we telkens weer de grenzen te verleggen voor ieder kind. Sterke 

kinderen krijgen meer uitdaging, en zwakke kinderen worden gestimuleerd 

om zo zelfstandig mogelijk te werken. We inspireren al onze kinderen om 

oplossingsgericht in het leven te staan.    

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

leven vormt het DNA van Klim Op.   
 

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.  
 

Namens het ganse team, 

Jan Peeters, 

directeur 
 

Meer info over de werking en de visie van onze school vindt men op onze 

website www.schoolklimop.be.  

http://www.schoolklimop.be/
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Welkom in  
 

Wie is wie in onze school? 
 

Onze gegevens 

Gemeenteschool KLIM OP  Gasthuisstraat 8,  2990 Wuustwezel 

tel. 03 690 46 65 - fax  03 690 46 67 

e-mail :  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. 

 

 

 

 

Ons schoolbestuur: 

de gemeente maakt school 

 

Onze school is een gemeenteschool. Het gemeentebestuur van Wuustwezel ziet 

onderwijs als één van haar primaire opdrachten. En dat is een garantie voor kwaliteit, 

want zij zorgen voor een eersteklas omkadering op vlak van infrastructuur, 

veiligheid, onderhoud en ondersteuning. De drie gemeentescholen: ’t Blokje in 

Loenhout, De Wissel in Wuustwezel en Klim Op in Gooreind staan garant voor een 

krachtig onderwijsaanbod in de gemeente Wuustwezel.  
 

GEMEENTEBESTUUR 

Gemeentepark 1, 

2990 Wuustwezel 

tel. 03 690 46 00  

www.wuustwezel.be  

Burgemeester : Dieter Wouters 

Schepen van onderwijs : Mai Van Thillo 

 

Dienst Onderwijs : tel. 03 690 46 64 

onderwijs@wuustwezel.be  

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

Meer info: www.scholengemeenschapgrens.be 
 

Wij worden ondersteund door OVSG,  

de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk 

onderwijs en het VCLB te Essen (centrum voor 

leerlingbegeleiding).  

 
 

Ons schoolteam 

Ons enthousiast schoolteam staat 

klaar voor uw kind.  Wij doen ons 

werk met hart en ziel. We hebben 

oog voor het ganse kind: talenten, 

interesses en behoeften.   

Heel ons onderwijsproces is hierop 

afgestemd.  Wij geloven sterk in de 

individuele aanpak van ieder kind. 

Naast het onderwijsteam zorgen 

ook de administratieve medewerkers en het poetspersoneel mee voor de goede 

gang van zaken in Klim Op. 

 
  

Ons oudercomité : de Vriendenkring 

Ons oudercomité de Vriendenkring is een vereniging van ouders 

én  schoolteam.  De Vriendenkring is bekommerd om het 

onderwijs- en opvoedingswelzijn van de leerlingen. Ze nemen 

allerlei initiatieven van sociale, ontspannende, pedagogische of 

culturele aard.   

http://www.scholengemeenschapgrens.be/
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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.  

 

Samen, ouders en school, gidsen we onze 

kinderen doorheen hun ontdekkingstocht. 
 

Naast de leden van onze 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, voor hulp bij onze Knapdagen…  

Kortom : papa’s en mama’s die hier en daar een handje toesteken ...  Wij zijn hen daar 

zeer dankbaar voor!   

Van ons mag u verwachten dat we u zo duidelijk mogelijk inlichten over de 

vorderingen van uw kind. Dat doen we via rapporten, op de oudercontacten, of via 

een gepland overleg.  
 

Ook ouders mogen zich thuis voelen op onze school.  

Ouders zijn steeds welkom in onze school voor een gesprek in wederzijds respect, en 

bij voorkeur na voorafgaande afspraak met meester of juf, zorgcoördinator of 

directeur.   
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De schoolraad 

De schoolraad is een adviesorgaan dat bestaat uit leerkrachten, ouders, 

vertegenwoordigers van de lokale leefgemeenschap en het gemeentebestuur.  Zij 

adviseren onze school over o.a. het schoolreglement, verlofdagen, schooluren, de 

infrastructuur van de school, de jaarrekening, en nog vele andere zaken.  Zo waakt de 

schoolraad dus mee over de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

De leerlingenraad  

Onze leerlingen krijgen inspraak.   

Dat gebeurt in de leerlingenraad, die 

maandelijks bijeenkomt.  Op deze 

vergadering worden door de 

vertegenwoordigers van alle klassen 

voorstellen gedaan of initiatieven 

genomen die het leven op Klim Op 

aangenamer kunnen maken.   
 

Na de maandelijkse vergadering volgt er een verslag dat wordt besproken op de 

personeelsvergadering van de leerkrachten.  

Een afvaardiging van onze leerlingenraad zetelt eveneens in de gemeentelijke 

Kinderraad, waarin kinderen uit alle Wuustwezelse scholen vertegenwoordigd zijn.    
 

 

 

CLB : centrum voor leerlingenbegeleiding  

Met alle vragen i.v.m. leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, 

schoolloopbaan, psychologisch en sociaal welbevinden,…  kan u bij het CLB gratis 

terecht voor info, onderzoek  en gerichte doorverwijzing waar nodig is. 
 

Anker voor onze school is  Renate Van Geel. 

Contactgegevens:  

VCLB Essen, Nieuwstraat 67, 2910 Essen.  

Tel. 03 667 28 28  

e-mail : essen@vclbvnk.be 
 

Alle werkdagen open van 9 - 12 en van 13 - 16 u (maandag tot 18 u)  

mailto:essen@vclbvnk.be
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Onze troeven  
 

  

 Het ene kind leert anders dan het andere, en dan verschilt dat vaak ook nog 

van vak tot vak. In Klim Op houden we rekening met deze verschillen tussen 

kinderen . Sommige kinderen hebben meer uitdaging nodig, anderen vooral 

structuur en organisatie. Maar… we leggen zowel voor de sterke als voor de 

zwakkere leerlingen de lat steeds hoger, om ervoor te zorgen dat ze maximaal 

voorbereid zijn op het vervolgonderwijs.  We motiveren onze kinderen om alle 

dagen het beste van zichzelf te geven 

 Onze rapporten zijn duidelijk: geen overbodige prietpraat, maar een 

doelgerichte evaluatie, zowel met cijfers als met geschreven commentaar waar 

ouders en kind iets aan hebben. 

 Sterk rekenwerk, maat- en projectwerk zorgen voor extra uitdaging en 

leerprikkels voor de meer begaafde leerlingen. 

 Wij kiezen voor sterke methodes voor taal, wiskunde, WO, MUVO en Frans 

(zelfs al in het 2de leerjaar!). En we gebruiken moderne en wetenschappelijk 

verantwoorde leermiddelen en ICT-toepassingen. 

 Een goed uitgebouwde leesmethode in het eerste leerjaar zorgt voor 

uitstekende leesresultaten. 

 Doordachte organisatievormen zoals werkwinkels, takenborden, hoekenwerk… 

bevorderen het zelfstandig leren. 

 We volgen de vorderingen van onze leerlingen in detail op in ons 

leerlingvolgsysteem. Naast de gewone methodetoetsen gebruiken we ook 

LVS-toetsen, waarmee we kunnen beoordelen of onze kinderen op peil blijven 

over de verschillende leerjaren heen. 

 Daarnaast doen we jaarlijks mee aan de Igean- en OVSG-toetsen. Zo bewaken 

we onze onderwijskwaliteit, want deze toetsen geven ons informatie over het 

niveau van ons onderwijs in vergelijking met andere Vlaamse scholen. 

 Voor het zesde leerjaar organiseren we een (gratis) synthesecursus ‘Leren 

Leren’ en voor de derde graad een cursus typen. 

 Wij inspireren onze kinderen om te ontdekken hoe boeiend de wereld in 

mekaar zit. 

 Ons onderwijs is levensecht. Onderzoekend leren werkt en dus doen we 

dat regelmatig.  Daarbij kijken we ook buiten de muren, met boeiende 

leeruitstappen, natuurwandelingen, historische bezoeken en natuurlijk 

onze meerdaagse uitstappen. 

 We hebben aandacht voor de eigenheid van onze leerlingen, zowel qua 

vakkennis en vaardigheden, maar ook qua attitudes, op creatief, sportief 

en sociaal vlak.  

 Talentwerking zit ingebakken in onze schoolcultuur. Denk maar aan ons 

knapuur, de knapdag, themawerking enz.  Zo ontdekken kinderen 

zichzelf, waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. Dat helpt bij het 

maken van een bewuste studiekeuze na het 6de leerjaar. 

 Doordat onze meesters en juffen hun kinderen goed leren kennen, wordt 

de band leerkracht-leerling sterker, wat een gunstige invloed heeft op het 

leren. 

LEREN 

 

ONTDEKKEN 

 

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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 Wij zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. We communiceren 

open en transparant over alles wat er met uw kind gebeurt en over hoe het 

zich ontwikkelt. 

 Bij de melding van een probleem of bezorgdheid spelen we kort op de bal. 

 Op regelmatige basis zijn er informatieavonden, oudercontacten en andere 

overlegmomenten. 

 Rapporteren doen we helder en eerlijk. Het rapport geeft cijfers en vertelt 

ook wat goed is. En met de tips op het rapport kan het vaak nog beter. 

 In onze nieuwsbrief ‘Prikbord’ kondigen we alle activiteiten voor de 

volgende maand aan, met op de achterzijde telkens artikels met nuttige 

achtergrondinformatie over de werking van onze school. 

 Onze website is steeds actueel, met veel info over de visie en werking van 

onze school. In het fotoalbum vindt u zeker foto’s van uw bengel ‘in actie’. 

Ook de moeite: de blog van het eerste leerjaar, met verslagjes over alles 

wat er in de klas van juf Anick gebeurt!  

Op onze Facebookpagina vindt men de laatste nieuwtjes over het reilen en 

zeilen in Klim Op. 

 Ouder- en leerlingparticipatie dragen we hoog in het vaandel.  

 We hanteren in elke omgang universele kernwaarden : respect, 

gelijkwaardigheid, betrokkenheid, openheid, engagement, zelfstandigheid, 

assertiviteit en zelfvertrouwen. 

 

 Tijdens de middagpauzes kunnen de kinderen extra ICT-lessen volgen, extra 

sportactiviteiten beleven, DJ’en of gebruik maken van de spelotheek. Dit 

aanbod is gratis, vrijblijvend en zonder enige verplichting.  

 Klim Op is een schaakschool. Schaken heeft een onmiskenbaar positieve 

invloed op het leren, dat staat wetenschappelijk vast.  

Onze schaakclub is elke dinsdag- en donderdagmiddag open.  Onder 

leiding van ervaren schaakleerkrachten wordt er gewerkt in twee 

niveaugroepen: beginners en gevorderden. We doen ook mee aan 

schaaktoernooien voor schoolschaken (provinciaal, Vlaams en Belgisch 

kampioenschap). Elke schooldag (behalve op woensdag) is er naschoolse 

huiswerkbegeleiding voorzien. 

 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. 

 Klim Op is een pluralistische school met vrijheid van godsdienstkeuze. 

 We zijn een veilige, gezonde en milieubewuste school. 

 Klim Op streeft er bewust naar om de kosten voor het verplicht onderwijs zo 

laag mogelijk te houden. 

 Het welbevinden van elk kind staat bij ons centraal. Want wie zich thuis en 

veilig voelt, staat open om te leren. Daar werken we dagelijks aan.  

 

TRANSPARANTE 

COMMUNICATIE 

 

VEEL 

EXTRA’S 
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   Onze visie op onderwijs  

en opvoeding 
Nog veel meer over onze visie op www.schoolklimop.be 
 

Wij willen onderwijs bieden op maat van ieder kind, zodat het een positief zelfbeeld 

ontwikkelt en gemotiveerd is.  Onze ambitie is om het creatief denken aan te 

scherpen, zodat kinderen in staat zijn om de problemen aan te kunnen die zich 

voordoen in hun wereld.  We zetten onze leerlingen aan om initiatief te nemen, 

degelijk te communiceren en samen te werken.   

Onze gemotiveerde meesters en juffen creëren een positief leerklimaat, waarin 

kinderen zich veilig voelen en dat hen tegelijk prikkelt om het beste van zichzelf te 

geven.   
 

 

Kwalitatief onderwijs in eigen dorp, in een school waar 

iedereen zich thuis mag voelen, daar staan wij voor. 

 

Ieder kind is anders, met eigen behoeften en talenten. Klim Op speelt hierop in met 

een stevig onderbouwde leerlingenbegeleiding.  Zowel de sterke als de zwakkere 

kinderen krijgen de nodige aandacht. We streven ernaar dat ieder kind zo zelfstandig 

mogelijk aan de slag kan.  

Onze zorgondersteuners, onder leiding van zorgcoördinator Lander Geysen, spelen 

kort op de bal en leiden zo alles in goede banen in samenwerking met de 

klasleerkrachten, het CLB, het ondersteuningsnetwerk en externen. 

 

 

 

http://www.schoolklimop.be/


 

11 
 

 

Voel je thuis op school! 
Het welbevinden van kinderen is één van 

de belangrijkste voorwaarden om goed te 

kunnen leren en gemotiveerd te blijven. 

Daar werken we dagelijks aan, want in een 

school waar kinderen zich goed en veilig 

voelen, presteren ze beter.  

Naast gesprekken met ouders maken we 

ook tijd voor kindgesprekken. Dankzij een 

heldere communicatie kunnen we mogelijke 

problemen meteen aanpakken. Jaarlijks 

doen we een enquête bij onze leerlingen 

om te zien hoe het met hun welbevinden op 

school gesteld is.  

De lat omhoog voor ieder kind 
Wanneer het welbevinden goed zit, dan durven we hoge eisen te stellen. In Klim Op 

leggen we de lat voor ieder kind zo hoog mogelijk. We volgen de vorderingen van 

onze  leerlingen nauwgezet op. We rapporteren onze bevindingen duidelijk aan de 

ouders, zodat zij steeds betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces van hun kind.  

We streven ernaar dat alle kinderen, ongeacht op welke niveau ze zitten,  

het normale curriculum van de klas volgen. We nemen maatregelen wanneer iets 

te gemakkelijk gaat, of wanneer iets te moeilijk is. Onze leerlingen horen steeds het 

beste van zichzelf te geven.  

 
 

Aandacht voor talenten en interesses leidt tot een  

doeltreffende studiekeuze voor het middelbaar 
Aandacht voor de talenten en interesses maakt deel uit van 

onze schoolcultuur. Elke leerling heeft een groeiboekje met 

daarin zijn/haar evolutie over de jaren heen. Onze 

talentwerking richt zich ook naar een bewuste studiekeuze 

in het 6de leerjaar. Want het brede beeld  dat wij op onze 

leerlingen hebben, helpt om het vervolgtraject na de lagere 

school uit te stippelen. En het mag gezegd: onze oud-

leerlingen doen het goed in het leven na de lagere school! 



 

12 
 

Ontwikkelingsgericht onderwijs  
Naast de kennisontwikkeling hechten we 

veel belang aan de persoonlijkheids-

ontwikkeling. Tijdens educatieve 

activiteiten in en buiten de school werken 

we aan de groei van het zelfvertrouwen, 

zelfstandigheid, het respect en de 

beleefdheid van onze kinderen. 

De leerkrachten levensbeschouwing 

(godsdienst en zedenleer) werken 

regelmatig samen, vooral rond thema’s 

waarin de sociaal-maatschappelijke 

ontwikkeling aan bod komt.  

Onze kinderen leren conflicten op een 

respectvolle manier op te lossen.  
 

 

 

Leren & ontdekken! 
Elke klas doet verschillende uitstappen, dichtbij of 

verder weg: naar Antwerpen, de tandarts, een 

theaterbezoek, een museum, tentoonstellingen… 

Maandelijks gaan we met alle klassen naar de bib.  

Tweejaarlijks gaan we op meerdaagse uitstap.  

1 en 2 trekken naar de boerderij, 3 en 4 gaan op 

zeeklassen en 5 en 6 op stadsklassen. We leren 

door te exploreren, over de boeiende wereld 

buiten de schoolmuren. 

De kosten  voor de ouders proberen we daarbij 

tot een minimum te beperken.  

 

Samen op de ladder! 
Dankzij  klasoverschrijdende activiteiten leren 

onze kinderen niet alleen van hun eigen juf, maar 

ook van andere leerkrachten, hulpouders of van 

elkaar via ‘peer tutoring’.  
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Ontdekken wat ‘verantwoordelijkheid’ 

precies betekent, hoort er ook bij.  

De leerlingen van het 6de zijn peter of meter 

van de kleinsten van onze school.  

We hebben ook een goed werkende 

leerlingenraad. Vertegenwoordigers uit 

alle klassen vormen samen de stem van 

onze schoolbevolking. Want die 

vertegenwoordigers van vandaag zijn 

misschien wel de leiders van morgen! 

 

Bewaren wat goed is, vernieuwen waar nodig 
We evalueren regelmatig onze methodes:  zijn ze nog up-to-date? 

Blijven onze werkboeken de leerlingen uitdagen?  Onze klassen zijn goed uitgerust:   
we gebruiken dagelijks tablets,  chromebooks, netbooks en digitale LED-borden.  

Toch staat en valt alles met de M/V voor dat bord! De ‘beste uitrusting’ van onze 

school is ons krachtig team samengesteld uit gemotiveerde leerkrachten!  

 

In balans 
Rekenen, taal en W.O. zijn de belangrijkste leervakken, maar in ons brede onderwijs-

aanbod hebben we ook aandacht voor projecten rond gezondheid, hygiëne, alcohol- 

en rookpreventie. Leven in harmonie met je omgeving en met elkaar hoort bij een 

evenwichtige opvoeding. Duurzaam omgaan met het milieu, relationele en seksuele 

opvoeding, verkeersveiligheid… zitten in ons leerpakket. Bewegingstussendoortjes 

en yogalessen tenslotte zorgen voor een gezonde geest in een gezond lichaam. 

 

Ruimte om te spelen! 
Jongeren bewegen dezer dagen steeds minder. 

Dit fenomeen heeft een negatieve invloed op de 

psychomotorische en sociale ontwikkeling van 

kinderen. Als school zijn we daar attent voor en 

helpen we mee om de mogelijkheden voor 

(buiten) spelen optimaal aan te bieden.  

We zijn fier op onze speelplaats, onze uitdagende speelburcht en onze spelotheek. 

Dankzij ons uitgebalanceerd speelplaatsbeleid leren we onze kinderen conflicten 

voorkomen en oplossen. Voor pesten is er bij ons geen plaats.  
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budgetvriendelijk 
Onze school houdt rekening met  

uw gezinsbudget. We proberen  

zoveel mogelijk kostenbeperkend te  

zijn en houden ons aan de 

maximumfactuur.  

 

veilig  
Klim Op is een veilige school.  

Gebouwen, speelplaats en andere 

infrastructuur worden tiptop 

onderhouden door het gemeentebestuur, 

alles volgens strenge veiligheids-

voorschriften. Voor ouders is dit een 

garantie dat hun oogappel in een veilige 

omgeving opgroeit.  
 

 

 betrokken ouders 
We proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken bij onze werking. Ouders 

helpen ons op vele manieren:  als leesouders, voor vervoer, en hulp op allerlei 

activiteiten. Op deze manier is er veel contact op een vriendelijke manier.  

Ons oudercomité, de Vriendenkring, zorgt voor middelen en ondersteuning in 

allerlei activiteiten. De stem van de ouders telt in onze school. 
 

 

Gezin en school 
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Klim Op EXTRA 

Wij doen meer!  

 

Pluswerk voor extra uitdaging 

Kinderen met leervoorsprong gaan zich al vlug vervelen. Het gevaar is dat ze hierdoor 

hun motivatie verliezen, of erger: dat ze ondanks hun intelligentie afhaken in het 

middelbaar. Want ze zijn het niet gewend van om te gaan met grote leerstofgehelen 

omdat ze nooit moeite hebben moeten doen.  Het is dus van groot belang dat we deze 

kinderen voldoende uitdaging bieden. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat zij niet te 

lang bezig zijn met zaken die ze al kennen. Daarom geven we, naast of in plaats van de 

gewone leerstof uit de klas, meer uitdagende oefeningen. Deze aanpak start al in het 

eerste leerjaar. 

Er wordt in de pluswerking vooral gewerkt rond zelfstandigheid en attitude. 

Sommige oefeningen zullen misschien wat moeilijk zijn en lukken niet van de eerste 

keer.  Maar op deze manier leren de pluswerkers omgaan met moeilijkheden en falen. 

Zo zijn ze gewapend voor het ‘grotere werk’ in het middelbaar. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Knapuur, extra sport, 
programmeren, Orff, yoga en 
schaken  
Klim Op heeft een lange schaaktraditie. 

Op toernooien zijn we bij de besten van 

het land! Schaken helpt kinderen 

redeneren en strategisch denken.  

Tijdens de middag kunnen de kinderen regelmatig genieten van extra sportactiviteiten, 

zoals toernooitjes, georganiseerd door onze gymleerkracht. Op woensdagnamiddag 

zijn er ook (vrijblijvend) extra sportmomenten in samenwerking met Moev, de stichting 

Vlaamse schoolsport.  

Eveneens tijdens de middagpauze kan al wie dat graag doet, extra ICT-lessen krijgen. 

Daar leren de kinderen bijvoorbeeld programmeren. We wekken we hiermee de 

interesse van de kinderen voor een vaardigheid die later zeker nog van pas komt! 

Alle klassen krijgen ook lessen yoga en Orff. Die yogalessen leren onze kinderen te 

ontstressen, zodat ze beter kunnen focussen. In de Orff-lessen leren de kinderen op 

creatieve wijze muziek maken, zoals het leerplan muzische vorming voorschrijft.  
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Praktische informatie 
 

 

Schooltijden 
De school begint elke dag om 8.30u. De poort gaat open om 8.15u.   

'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.  

De ouders betalen hiervoor een kleine bijdrage per middag. 

In de namiddag duren de lessen van 13.10u tot 15.00u.  

Naschoolse les en huiswerkbegeleiding 

Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag 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. 

Lestijden  

Een normale schoolweek telt 28 lestijden van 50 minuten per week. Hiervan zijn twee 

lestijden voorzien voor bewegingsopvoeding (L.O.) en twee voor 

levensbeschouwelijke vakken (godsdienst, zedenleer).  

 

Middagtoezicht  
De kinderen kunnen blijven eten in de refter. Ze brengen zelf boterhammen en een 

flesje water mee. De bijdrage voor middagtoezicht per middag wordt vastgelegd 

door het schoolbestuur.  Het middagtoezicht valt onder de kinderopvang, en geeft 

recht op een fiscaal attest uitgereikt door de school.  

Veilig naar huis 
Na schooltijd begeleiden de leerkrachten de rijen 

naar het kerkplein en de Theo Verellenlaan.  Wie z’n 

kind met de auto komt ophalen, vragen we om 

voor de veiligheid op het kerkplein te parkeren. 

Ouders spreken met hun kind een vaste plaats af 

waar hij/zij afgehaald wordt, bijv. op het kerkplein 

of aan de oude pastorie. Zo kan de leerkracht 

goed opvolgen in welke rij uw kind moet staan.   

Let op : aan de school geldt de 30km/u snelheidslimiet! 
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Stekelbees: buitenschoolse kinderopvang 
Onze school werkt samen met Stekelbees voor de 

organisatie van de naschoolse kinderopvang. 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. Tijdens de 

schoolvakanties zijn er meestal twee locaties open. Om gebruik te maken van 

Stekelbees dient men zich eerst (online) te registreren. 

Secretariaat Stekelbees: Kloosterstraat 86 te Wuustwezel, tel. 03 663 45 73  

Meer info op: www.landelijkekinderopvang.be  

 

 

 

 

 
 

 

Afwezigheden op school 
Elke afwezigheid MOET met een schriftelijke verklaring (briefje) gewettigd worden. 

Deze briefjes bewaren de leerlingen steeds in hun boekentas, agenda of kaft.   

Ouders mogen per schooljaar vier ziektebriefjes zelf invullen. Vanaf het vijfde 

ziektebriefje is er steeds een wettiging nodig  door de dokter.   

Ook als een leerling meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig is moet er 

een medisch attest aan de school bezorgd worden. 

Als uw kind ‘s morgens ziek is, krijgen we graag een berichtje. U kan bellen vanaf 8.15u 

of een mailtje sturen. U bezorgt de klasleerkracht zo snel mogelijk het 

afwezigheidbriefje. De leerkrachten bewaren alle ziektebriefjes en attesten 

chronologisch in hun aanwezigheidsdossier. 

In het schoolreglement is de volledige versie van het departement onderwijs i.v.m. 

afwezigheden te lezen. 

http://www.landelijkekinderopvang.be/
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Laatkomen of vroeger vertrekken 
Het is niet prettig dat kinderen te laat 

komen. Het stoort de les en zorgt ervoor 

dat zowel de leerkracht als je kind 

telkens moet bijbenen. We vragen dan 

ook met nadruk er voor te zorgen dat 

uw kind op tijd op school is.  

Dezelfde bemerking maken we bij het 

vroegtijdig de lessen verlaten. We 

vragen dit tot het strikte minimum te 

beperken.  

Opgelet: Wanneer kinderen (doktersbezoek, tandarts, ...) de school vroeger dienen te 

verlaten, dan moeten zij aan de klas worden afgehaald of een schriftelijke toelating 

hebben. Kinderen mogen tijdens schooluren niet zonder toezicht zijn.  

 
Betalingen en bijdrageregeling voor ouders  
Het decreet basisonderwijs voorziet dat 

wij de ouders op de hoogte dienen te 

brengen van de kosten verbonden aan 

het onderwijs. U zal merken dat het 

uitgangspunt van kosteloos onderwijs bij 

ons gewaarborgd is. We respecteren de 

maximumfactuur, voorgeschreven door 

de wetgever. Voor sommige 

onderwijsgebonden activiteiten die 

noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen wordt een bijdrage gevraagd, 

zoals hieronder uiteengezet. Daarnaast zijn er ook facultatieve uitgaven, waar ouders 

kunnen kiezen om al dan niet op het aanbod in te gaan.  
 

 

Waarborg voor kosteloos onderwijs, bepaald door het decreet basisonderwijs:  

 De school vraagt geen inschrijvingsgeld en geen bijdrage voor het gebruik van didactisch 

materiaal.  

 Alle materialen worden gratis aangeboden. Wat het schrijfgerief betreft, krijgen alle leerlingen een 

startset: potlood, balpen of vulpen, meetlat, gom en lijmstift.  

 De ouders zorgen voor een stevige boekentas om boeken en schriften te beschermen.  

 De school stelt andere materialen als passers, vergrootglazen, kompassen, rekenmachines, enz. 

gratis ter beschikking van de leerlingen. Ze blijven wel eigendom van de school.  
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Bijdrageregeling voor onderwijsgebonden activiteiten die noodzakelijk zijn voor het behalen 

van de eindtermen, maximum € 85 per jaar en per leerling (= het geïndexeerde bedrag vanaf 

sept. 2015): 

 Leeruitstappen (toneel, museum, …) en schoolreis : samen maximum €50. 

 Deelname sportactiviteiten (zoals bv. schaatsen): maximum €20. 

 Andere activiteiten  (knapdag of muvo-activiteiten..): maximum €10. 

 Deelname ICO-dag: maximum € 7. 

 Uniform: € 20  (fluovest, broekje en T-shirt ; 2x voor 6 jaar). 

 Zwemlessen (lj. 2 en 3): € 30 per leerjaar. Vervoer is gratis.  

 

Facultatieve (niet verplichte) uitgaven: 

 Middagtoezicht: vergoeding per middag. 

 Abonnementen op tijdschriften : prijs 

bepaald door de uitgevers.  

 Nieuwjaarsbrieven: max. 2 euro per brief. 

 Foto’s: prijs variabel en bepaald door de 

fotograaf.  

 Steunacties (bv. verkoopactie 

Vriendenkring, sponsortocht…): 

afrekening gebeurt contant.  

 

De tweejaarlijkse meerdaagse uitstappen vallen niet onder de maximumfactuur, maar zijn evenwel 

wettelijk gelimiteerd.  Zij mogen het totaal van 435 euro niet overschrijden over de ganse duur van de 

lagere school.  

 

Schoolrekening 
Afrekeningen geschieden doorgaans via onze schoolrekening.  Ouders ontvangen drie 

keer per jaar een detailfactuur, in januari, omstreeks Pasen en in juni.  Op de 2de factuur 

(paasvakantie) wordt een voorschot op de uitstappen van het derde trimester 

aangerekend. In een aantal gevallen wordt nog gevraagd om cash geld mee te 

brengen, bijvoorbeeld voor Vriendenkringactiviteiten, schoolfotograaf, 

sponsortocht,...   

Voor de onkosten van het 

midddagtoezicht levert de school een 

fiscaal attest af voor het invullen van 

de personenbelasting.  

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.    
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Schooltoelage Vlaamse overheid 

U kunt uw aanvraag online indienen via www.studietoelagen.be. Dit gaat snel, 

eenvoudig en zonder te veel extra documenten. Uiteraard blijft het mogelijk om een 

papieren aanvraagformulier in te dienen. De 

formulieren kunt u downloaden van het internet en 

afdrukken, maar ze zijn ook verkrijgbaar op ons 

secretariaat. 

U kunt met uw vragen ook gratis bellen naar 1700 van de Vlaamse infolijn. 
 

 

 

 

Verzekeringen 
Voor ongevallen in de school of onderweg zijn 

onze leerlingen verzekerd bij Ethias. 

 De formaliteiten vindt u op onze website, maar 

u kan hiervoor ook terecht op het secretariaat 

van de school.  
 

 

 

Afspraken en reglementen  
Samenleven vraagt om afspraken. Daarom vragen we de ouders het 

schoolreglement ‘voor akkoord’ te ondertekenen bij de inschrijving.  Het ganse 

schoolreglement vindt men op onze website. Wie graag een papieren versie wenst, 

kan dit aanvragen via ons secretariaat. Het schoolreglement is een door het 

schoolbestuur (gemeentebestuur) officieel goedgekeurd reglement.  
 

In het pedagogisch project verhelderen we onze visie op onderwijs. We maken er 

de krachtlijnen in duidelijk waarmee we onze onderwijsdoelen nastreven.  Men vindt 

er de visie op basisonderwijs, het schoolconcept, de visie op leerlingenbegeleiding 

en zorg, het gelijke kansenonderwijs en de wijze van rapporteren en evalueren in 

terug. De integrale tekst staat op de website. Bij inschrijving tekenen de ouders voor 

akkoord met het pedagogisch project.  
 

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. Je vindt ze op onze website.   

 

http://www.studietoelagen.be/
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Privacy  

De school gebruikt geen verborgen camera’s en respecteert de verplichtingen die 

voortvloeien uit de privacywetgeving. Op de website en de facebookpagina van de 

school worden foto’s gezet die de activiteiten van de kinderen weergeven.  

Bij inschrijving kunnen ouders kenbaar 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. 

 

 
Neutrale school = vrije godsdienstkeuze  
Klim Op respecteert de keuze van de ouders en leerlingen i.v.m. hun 

levensbeschouwelijke opvattingen. Wij vinden neutraliteit heel belangrijk.  

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.  

 
 

 

 

 
 

 

Getuigschrift basisonderwijs 
Op het einde van het basisonderwijs wordt na beslissing door de klassenraad,  

volgens decretale criteria, het getuigschrift basisonderwijs uitgereikt door het 

schoolbestuur. Leerlingen die volgens de afgesproken criteria de eindtermen niet of 

onvoldoende behalen, krijgen een attest basisonderwijs. Het getuigschrift 

basisonderwijs of het attest zijn nodig voor toegang tot het secundair onderwijs. 
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Communicatie 
 

Correct en helder communiceren is voor ons een prioriteit. 
We gebruiken hiervoor verschillende kanalen. 
 

 

Schoolagenda 

Vanaf het eerste leerjaar gebruiken wij voor de kinderen een schoolagenda. Hierin 

worden dagelijks de lessen, taken en opgelegde opdrachten genoteerd.  

Ouders kijken de klasagenda bij voorkeur dagelijks na. Zowel leerkracht als ouders 

onderteken wekelijks. Er is ruimte voorzien voor heen en weer communicatie tussen 

ouders en leerkracht. De agenda is een officieel document dat met zorg dient 

behandeld te worden. 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. 

 
 
Informatieve 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! 
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Rapport 
Onze  leerlingen krijgen tijdens het schooljaar vier keer 

een rapport : een herfst-, winter-, lente- en 

zomerrapport.  Het rapport bevat naast cijfers ook een 

uitgebreide geschreven toelichting met opmerkingen en 

tips.  Twee keer is er een attituderapport (leef- en 

leerhouding) en twee keer een rapport van muzische 

vorming.  De gymrapporten brengen de sportieve 

capaciteiten van het kind in beeld. Ook van de 

levensbeschouwelijke vakken is er een evaluatie. De 

kinderen van de PLUS-werking krijgen hierover een apart 

rapportje.  
 

 

Oudercontact 
Elk schooljaar worden er verschillende oudercontacten georganiseerd. Ook na ieder 

rapport is er de mogelijkheid. Als ouders andere problemen dan louter op vlak van 

leren ondervinden met hun kind, is het raadzaam spoedig een afspraak te maken. 
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