Naar welke
school stuur ik
mijn kind?
Elk jaar weer staan tientallen ouders
voor een moeilijke keuze: naar
welke school stuur ik mijn kind?

Een keuze waaraan heel wat discussie
voorafgaat. Want... wat is een goede
school, wat is kwaliteitsonderwijs?

Kwaliteit is hét motto van het
GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap.
Naast degelijk onderwijs hebben wij
ook aandacht voor de andere facetten
van de persoonlijkheidsontwikkeling.
Het aanleren van sociale vaardigheden
en omgaan met diversiteit zijn voor ons
even belangrijk als het bijbrengen van
schoolse kennis.

Het GO! wil kinderen opvoeden tot vrije
en mondige mensen die stevig in hun
schoenen staan in de samenleving van
morgen. Deze taak willen we ten volle
opnemen, samen met de ouders. Wij
streven er dan ook naar dat u als ouder
actief participeert aan het schoolleven.
Immers, samen staan we sterk!

Een school
waar je kind
zich goed voelt.
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Iedereen is welkom in
onze basisschool.
Je kind kan er gelukkig opgroeien.

Wij vinden het belangrijk dat onze
leerlingen zich goed voelen, zich
thuis voelen in onze school.
Gelukkige kinderen gaan graag naar
school en krijgen zo de beste kansen
om goed te leren. Bij ons krijgen de
kinderen ook inspraak: maandelijks
vergadert de leerlingenraad, samen
met de leerkrachten en de directie.
Wij proberen een aangename, vlotte
sfeer te creëren op basis van wederzijds
respect en trachten de leerlingen op een
kindvriendelijke manier te begeleiden.

Behalve leren moeten onze kinderen
ook met hun vriendjes kunnen spelen.
Dank zij de groene omgeving, ons
groot speelveld met speeltuin en de
nabijheid van Hof de Bist, kunnen wij
onze leerlingen ook op dit vlak veel
bieden.

In Basisschool Veltwijck zie je
gelukkige gezichten!

Een school
waar elk kind
uniek is.
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De zorg en bekommernis voor
je kind staat centraal, van de
kleuterklas tot het zesde leerjaar.

Op
dit
vlak
speelt
onze
kleinschaligheid een positieve rol.
De leerkrachten hebben de tijd om elk
kind op zijn of haar niveau te volgen en
te begeleiden. Bij ons geen achterste
bank voor kinderen die trager zijn.
Geen opgeklopte concurrentiestrijd
die toch geen enkel pedagogisch nut
heeft.
Wij vinden dat ieder kind uniek is,
een eigen persoonlijkheid heeft. In elk
kind ontdekken wij een eigen talent.
Wij waarderen het creatieve, sportieve,

wiskundige, taalvaardige, sociale,
muzische ... talent. Enerzijds hebben
wij aandacht voor de meerbegaafde
leerling en bieden hem extra uitdaging
aan. Anderzijds worden leerproblemen
onmiddellijk aangepakt.

In Basisschool Veltwijck is
elk kind uniek en wordt het
gewaardeerd! ‘Spring in ’t Velt,
waar elk kind telt!’

Een school
met eigentijdse
werkvormen.
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Onze school volgt de nieuwste
onderwijsmethodes.
De vernieuwde werkvormen
verhogen de betrokkenheid bij de
lessen en zorgen voor betere
leerresultaten.

De leerkrachten scholen zich geregeld bij
om je kind het beste te geven.
Tijdens hoeken- en contractwerk wordt
het zelfstandig leren veelvuldig geoefend.
Tijdens projectwerk leert je kind
zelfstandig allerlei informatiebronnen
te hanteren: internet, woordenboek,
infoboeken, encyclopedie,...

Met het oog op een vlotte overgang
naar
het
middelbaar
onderwijs
stimuleren wij “leren leren”.
Hierbij vinden we het van essentieel belang
dat er een goede verhouding heerst
tussen werkdruk en slaagkansen.

Basisschool Veltwijck haalt
het beste uit jouw kind!

Een school waar
je kind zelfstandig
leert werken.
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In onze basisschool wordt je kind
goed voorbereid op de moderne
informatiemaatschappij.

Wij vinden het onze taak om je kind
zelfstandig zijn weg te leren vinden in
de maatschappij van nu en morgen.`

Zij krijgen de kans initiatieven en
verantwoordelijkheid te nemen, hun
mening te leren formuleren en motiveren.

In Basisschool Veltwijck leren kinderen
zelfstandig werken en kritisch om gaan
met informatie.

Basisschool Veltwijck
begeleidt je kind op zijn weg
naar volwassenheid.

Een school waar de
totale persoonlijkheid
van je kind belangrijk is.
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Behalve het verwerven van kennis,
besteden we veel aandacht aan
het ontwikkelen van vaardigheden
zowel op sociaal en emotioneel, als
op cultureel, creatief en psychomotorisch vlak.

Hierbij leggen we nadruk op het
ontwikkelen van een positief zelfbeeld,
het stimuleren tot zelfstandigheid. In
de totale ontwikkeling van het kind
vinden wij het uiterst belangrijk dat
onze leerlingen respect hebben voor
elkaar in de ruimste zin. Zich hoffelijk
en beleefd kunnen gedragen, zowel
binnen als buiten de school, is een
streefdoel.

Wekelijks reflecteren de kinderen van
het lager samen met de klasleerkracht
over hun gedrag. Aan de hand van
wandplaten verwoorden de kinderen
of ze al dan niet een ster voor een
bepaalde attitude verdienen. Tijdens
het kringgesprek worden tips en
werkpunten besproken

Basisschool Veltwijck leert
je kind sociale vaardigheden
ontwikkelen.

Een school waar
ouders ook een
stem hebben.
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In onze basisschool word je als
ouder niet genegeerd, maar maak je
echt mee uit wat er op school
gebeurt.

Enerzijds is er de oudervergadering,
bij ons geen lege doos. Integendeel,
bij ons doen vaders en moeders
vrijmoedig hun zegje en waken er ook
over dat er rekening wordt gehouden
met hun mening. Anderzijds heb je de
schoolraad, democratisch verkozen
door alle ouders,bestaande uit 3 ouders,
3 leerkrachten en 2 gecoöpteerde leden
uit het sociaal en cultureel milieu. De
schoolraad adviseert de directeur en het
team bij het bepalen van het beleid.

Basisschool Veltwijck betrekt
de ouders, alle ouders. Op
die manier groeit een band
van wederzijds vertrouwen en
respect.

In onze school bieden
we kwaliteitsonderwijs
op hoog niveau.
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Een hoog niveau is pas
geloofwaardig wanneer je aan
alle kinderen, op basis van hun
mogelijkheden, het maximum hebt
kunnen bieden en met hen het
maximum hebt kunnen bereiken.

Wanneer ouders tevreden zijn en
hun
kinderen
zich
harmonisch
en
evenwichtig
ontplooien
tot
persoonlijkheden, dan heeft de school
kwaliteit en niveau bereikt.

Onze basisschool kan met
fierheid de vergelijking
met iedere andere school
doorstaan!

Praktische inlichtingen
Geïntegreerde werkweek:
Tweejaarlijks gaan al onze leerlingen
van de tweede en derde graad op
geïntegreerde werkweek (GWP) naar
bos-, zee- of plattelandsklassen.
Dit kadert binnen het normale
lesprogramma van de leerlingen zodat
er op aangedrongen wordt dat alle
kinderen meegaan.

Rapporten:
De prestaties en de vorderingen van
uw kind worden geregeld geëvalueerd.
Die vorderingen hebben niet alleen
betrekking op kennis en vaardigheden
maar o.m. ook op inzet, zelfstandigheid,
initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde,
sociaal gedrag, tempo, studiehouding,
‘leren leren’.

Verzekering:
De schoolverzekeringspolis dekt alle
ongevallen met lichamelijk letsel tot gevolg,
die gebeuren op school, tijdens de door
de school geplande schooluitstappen of
GWP’s, of op de kortste en meest veilige
weg naar school. Een ongeval moet
onmiddellijk gemeld worden.

We geven 4 maal een rapport:
1STE PERIODE:
september – oktober
2DE PERIODE:
november – december
3DE PERIODE OF HALFJAARLIJKSE
BEOORDELING:
januari – maart
4DE PERIODE:
april - juni
U krijgt in het rapport een overzicht van
alle bekomen resultaten en aanvullend
commentaar van de klastitularis.

Oudercontacten:
Jaarlijks zijn er 5 oudercontacten
voor de lagere school, 4 voor de
kleuterschool:
• een infoavond begin september
• 3 oudercontactavonden voor het
lager, na uitdeling van de rapporten
• 2 oudercontactavonden voor de
kleuterschool, eind november en
einde maart
• 1 oudercontactavond op het einde
van het schooljaar
In de loop van het schooljaar kan u extra
uitgenodigd worden om algemene
vorderingen of mogelijke problemen te
bespreken.

Praktische inlichtingen
Oudervereniging Veltwijck:
Een school heeft de hulp van ouders
nodig. Immers de opvoeding van
onze kinderen verloopt deels thuis en
deels op school. Wij hechten daarom
veel belang aan een goed contact met
onze ouders en trachten hen bij zoveel
mogelijk activiteiten te betrekken.
Ons oudercomité bestaat uit een
grote groep zeer betrokken ouders die
geregeld bijeenkomen en verschillende
activiteiten organiseren.
Ouders die meer informatie wensen
over de oudervereniging of die actief
wensen mee te werken, kunnen terecht
op FACEBOOK: https://www.facebook.
com/oudervereniging.veltwijck?fref=ts
of via veltwijck@gmail.com

Inschrijvingen:
We volgen het inschrijvingsbeleid van
de stad Antwerpen. Voor meer info kan
u terecht op onze website of
http://meldjeaan.antwerpen.be
Voor inlichtingen kan u alle werkdagen
terecht van :
09u00 tot 12u00 en van
13u30 tot 15u30,
op woensdag tot 12u00, liefst na
afspraak.
Ook tijdens de zomervakantie zijn wij
bereikbaar tot en met 5 juli en vanaf 22
augustus.

Gelieve voor inschrijvingen volgende
documenten mee te brengen:
• identiteitskaart van de leerling
• eventueel verklaring over de voogdij
• SIS-kaart
• het laatste rapport en eventuele
resultaten van testings.
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