
een kleine school waar 

grote dingen geberuren!

GO! basisschool Veltwijck
Veltwijcklaan 235, 2180 Ekeren

T 03 645 10 33
secretariaat@veltwijck.be

directie@veltwijck.be
zorg@veltwijck.be
www.veltwijck.be

Bekijk onze VERNIEUWE WEBSITEwww.veltwijck.be

wil je meer weten over 

GO! basisschool veLtwijck?

ONZE SCHOOLORGANISATIE
• SCHOOLUREN: 8.30u - 15.10u (ma/di/do/vrij), 8.30u - 12.10u (woe)
• VOORBEWAKING: 7.00u - 8.15u, NABEWAKING (ma/vrij): 15.25u - 18.15u

ONS TEAM
• ERVAREN, GEDREVEN EN BETROKKEN BIJ ELKE LEERLING
• BESTAANDE UIT: KLASLEERKRACHTEN, ZORGLEERKRACHTEN, KINDERVERZORGING,

LEERKRACHT LICHAMELIJKE OPVOEDING, LEERKRACHTEN LEVENSBESCHOUWING,
SECRETARIAAT & DIRECTEUR

• ACTIEVE OUDERVERENIGING EN SCHOOLRAAD

ONZE LOCATIE
• GROEN DOMEIN MET VEEL RUIMTE OM TE SPELEN
• RUIME KLASSEN
• VLOT BEREIKBAAR MET FIETS, AUTO, TREIN & BUS

Wij gebruiken voor communicatie het digitale ouderplatform“GIMM-E”



EEN SCHOOL WAAR OUDERS OOK EEN STEM HEBBEN.
Op onze school maken ouders deel uit van het geheel! 
We zetten in op een actieve oudervereniging en schoolraad. 
Verder is onze deur steeds geopend voor suggesties en vragen.

Welkom op go! basisschoo
l veltwijk

EEN SCHOOL WAAR JE KIND ZICH GOED VOELT.
Gelukkige kinderen komen graag naar school en krijgen zo de beste kansen om goed te leren. 
Juist voor deze reden zetten we sterk in op het welbevinden van onze leerlingen op school.
We vinden inspraak binnen het klasgebeuren en in de leerlingenraad zeer belangrijk.

EEN SCHOOL WAAR ELK KIND UNIEK IS.
Onze kleinschaligheid biedt hierbinnen een grote meerwaarde. 
De leerkrachten engageren zich om ieder kind op zijn of haar niveau 
te volgen en te begeleiden. 

EEN SCHOOL MET EIGENTIJDSE WERKVORMEN.
Onze klassen bieden diverse werkvormen en materialen aan en verhogen hierdoor de 
betrokkenheid van de leerlingen tijdens de lessen. We zetten ons in om door een aantrekkelijk 
aanbod in de klas de leerlingen te motiveren en zo betere leerresultaten te bereiken.

WAAR JE KIND ZELFSTANDIG LEERT WERKEN.
Wij vinden het onze taak om je kind zelfstandig zijn of haar weg 
te leren vinden in de maatschappij van nu en morgen.

EEN SCHOOL WAAR DE TOTALE PERSOONLIJKHEID VAN JE 
KIND BELANGRIJK IS.
Behalve het verwerven van kennis, besteden we veel aandacht aan het ontwik-
kelen van vaardigheden. Dit zowel op sociaal en emotioneel, als op cultureel, 
creatief en psycho-motorisch vlak.


