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Team
• kleuters

• onthaal- en eerste kleuterklas: juf Ilse en juf Joni (vrijdag)

• tweede kleuterklas: juf Roxane

• derde kleuterklas: juf Kim en juf Joni (maandag)

• kinderverzorgster: juf Patricia:  donderdagvoormiddag en vrijdag

juf Elke:        alle namiddagen

• lagere school

• 1e leerjaar: juf Veerle

• 2e leerjaar: juf Kimberley

• 3e leerjaar: meester Glenn

• 4e leerjaar: juf Mandy

• 5e en 6e leerjaar: juf Tessa



Team
• zorgteam

• zorg kleuters: juf Joni

• zorg lagere school: juf Eline

• zorgcoördinator: juf Veerle

• turnen en zwemmen
• juf Eline

• voor- en naschoolse opvang
• juf Elke 

• juf Els



Team
• keuken

• juf Els en juf Genevieve

• vrijwilligster
• Hilda:  bib, allerhande

• directie
• Martine

• secretariaat
• maandag- & vrijdagvoormiddag: Annie Lamberts
• dinsdag : ?????? stagiaire
• woensdag : Gerda De Boeck



Een kleine school …. groots voor elk kind

een school waar we:
Allemaal verschillend mogen zijn
Nadenken over en inspelen op wat onze kinderen nodig hebben
Kinderen stimuleren vanuit hun eigenheid
Enthousiast samen school maken
Respectvol met elkaar omgaan
Inspiratie halen bij elkaar
Niet bang zijn voor vernieuwing
Groei alle kansen geven



doel = alle kinderen optimale leer- en ontwikkelingskansen bieden

concrete opdracht: verschillende gebieden:
• sociaal-emotionele ontwikkeling

• cultuurgebonden ontwikkeling
• taal

• wiskunde

• wereldoriëntatie

• muzische opvoeding

• godsdienst



• ankerklas + niveaugroepen voor Nederlands en wiskunde

• ankerklas:
• turnen/zwemmen

• godsdienst

• wereldoriëntatie

• muzische vorming

• Frans (5e en 6e leerjaar)

• niveaugroepen:
• Nederlands (spelling – taalbeschouwing – lezen – schrijven)

• wiskunde



• leerlingen worden ingedeeld in niveaugroepen op basis van observaties 
en resultaten dit schooljaar

• kinderen uit 3e KK: starten in 1e leerjaar op alle niveaus

• nieuwe leerlingen: op basis van gegevens vorige school + niveaubepaling

• niveaugroep Nedl/wisk kan voor een bepaalde leerling wijzigen 
doorheen schooljaar op basis van observaties en resultaten

• einde van de lagere school: getuigschrift blijft het doel

• voor heel wat kinderen zal het niveau van wiskunde en Nederlands 
hetzelfde zijn als dat van de Ankerklas



Schoolreglement
• website: www.vbsdeankering.be

• algemeen
• koek/drank/fruit

• voormiddag = fruit

• namiddag = koek ZONDER chocolade in doos zonder papier enkel kleuters

• drank = enkel WATER in drinkbus

• speelplaats
• agressie: nultolerantie

• van de speelplaats

• nota in agenda

• T-shirt turnen (lagere school)
• te bestellen    € 5   

• na schooltijd geen toegang meer tot de klassen

http://www.vbsdeankering.be/


Praktische organisatie
• begin schooldag

• start om 8.30 u
• afzetten bij juf Elke of juf Els 

ouders op de speelplaats: minder overzicht en meer traantjes

• einde schooldag: 15.15 u
• kleuters worden afgehaald in de klas
• kinderen lagere school afhalen in de rij
• nadien naar juf Elke/juf Els

• opvang (lokaal vooraan)
• start om 7 uur
• einde om 18 uur
• op woensdag: boterhammen meebrengen



Praktische organisatie
• oudercontact

• belangrijk om aanwezig te zijn

• opvang voor kinderen tijdens gesprek in de klas

• communicatie via mail

• antwoorden mag per mail ook indien invulstrookje

• naamtekenen alle voorwerpen



Praktische organisatie

• agenda dagelijks nakijken

• toetsen handtekenen en opnieuw meegeven

• verwittigen bij afwezigheid + (dokters)attest



Bebat

• inzamelpunt batterijen voor huishoudelijk gebruik 

• punten inwisselen voor o.a. sport- en spelmateriaal


