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 Welkom in onze school 

De eerste schooldag is niet alleen spannend voor uw kind, ook bij u, de ouders, kan het leiden tot heel 

wat vragen. 

GO! basisschool De Klimop ligt op een uitgestrekt groen domein. De leerlingen kunnen er op trektocht 

in de eigen schooltuin. Er is een uitdagend hindernissenparcours, een insectenhotel en een appeltuin. 

Alle ruimte dus om samen met je vriendjes groot te worden. 

Op pedagogisch vlak werken wij een sterk taalbeleid uit, Taaltroef! 

Met deze infobrochure zullen we u alvast zo goed mogelijk doorheen onze school en onze werking 

loodsen. Het is een praktische leidraad die u wegwijs maakt doorheen het schoolleven van elke dag.  

U vindt er tal van nuttige informatie in terug, maar ook enkele afspraken noodzakelijk voor ons om aan 

uw kind een goed georganiseerd onderwijs te kunnen verschaffen.  

 

Mocht u nadien toch nog concrete vragen hebben, aarzel dan niet om persoonlijk contact op te nemen  

bij de juf of meester van uw kind, de administratief medewerkster of bij de directie. 



Algemene informatie — schooluren en opvang 

Onze schooluren 

maandag, dinsdag en donderdag  van 8u55 tot 11u40 en van 12u55 tot 16u00 

woensdag      van 8u55 tot 11u40 

vrijdag      van 8u55 tot 11u40 en van 12u55 tot 15u10 

 

Schoolbus 

Voor het vervoer van en naar school kan uw kind gebruik maken van onze schoolbus. We richten gratis 
busvervoer in voor kleuters. Voor leerlingen van het lager onderwijs kost een jaarabonnement             
53.00 euro. Een enkele rit kost 1.40 euro. 

Bij intekenen in het leerlingenvervoer dient u zich vooraf te wenden tot het secretariaat waar de halte 
wordt aangevraagd. Na goedkeuring geeft u als ouder al dan niet toestemming om uw kind alleen naar 
huis te laten gaan vanaf de halte. 

Wijzigingen in de avond dienen te gebeuren via de agenda of het heen-en-weerschrift. In de ochtend 
dient u de busbegeleider rechtstreeks te bellen. 

Op het secretariaat geven wij u graag inlichtingen over de opstapplaatsen. 

 

Voor- en naschoolse opvang 

Vanaf 7u00 is er opvang voorzien in de kleuterblok. 

De opvangverantwoordelijke houdt er toezicht. 

Opvanguren  

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  van 7u00 tot 8u20 en van 16u15 tot 18u30                                 

woensdag        van 7u00 tot 8u20 en van 11u50 tot 12u50 

 

Kostprijs: € 0,90 per halfuur (€ 0,03 per minuut) 

 Op het einde van het kalenderjaar krijgt u als ouder een fiscaal attest. 

De leerkrachten houden toezicht op de speelplaats om de tijd tussen de opvang en het begin of einde van 
de lessen te overbruggen. 

 

Op woensdag kunt u aansluitend terecht in de gemeentelijke buitenschoolse opvang ‘De Zonnebloem’.      
U dient de kinderen daar  ter plaatse in te schrijven. 

 

Vergeet niet de leerkracht via het heen- en weerschriftje, de agenda of het secretariaat te verwittigen 

als uw kind moet worden opgevangen na schooltijd, moet opgepikt of afgezet worden door de        

schoolbus of als u de gemaakte afspraken wijzigt.  



Algemene informatie — betalingen en ziekte 

Betalingen 
 

De maaltijden en drankjes worden maandelijks betaald via facturatie. De factuur wordt telkens bij      
aanvang van een nieuwe maand meegegeven. De factuur dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te 
worden betaald.   

Voor schoolreizen, educatieve en sportieve uitstappen en individuele foto’s of klasfoto’s vragen wij de     
ouders cash geld mee te geven. 

De ouders kunnen intekenen tot een domicilieringsopdracht voor een vlotte opvolging van de facturen. 
 

 

Mijn kind is ziek, wat nu? 
 

Als je kind licht verkouden is, hoef je hem/haar niet thuis te houden. 

Bij koorts is het beter uw kind thuis te laten. 

Onder de zes jaar is een doktersattest niet nodig. Het is wel nuttig voor de juffen als je de school          
verwittigt dat er die dag een kleuter afwezig is. Verwittigen kan telefonisch of via mail. 

Voor leerplichtige kleuters en leerlingen van het lager krijgt u als ouder de mogelijkheid om vier keer per 
jaar een ziektebriefje te schrijven voor maximaal drie kalenderdagen (zie agenda). 

Indien uw ziektebriefjes zijn opgebruikt, dient u telkens een doktersattest mee te geven.                           
Bij problematische afwezigheden dient het CLB ingeschakeld te worden. 

 

 

Oeps, een ongelukje! 

Al onze leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen met lichamelijke letsels op school en op weg van en 

naar school via de kortste en veiligste weg. Materiaal (met uitzondering van brillen en monturen in een 

aanvaardbaar voorval) wordt niet verzekerd door de school. 

Voor verdere informatie/papieren kunt u terecht op het secretariaat. 

 
 

Nuttige telefoonnummers: 

Directeur    0495 22 67 73 

Secretariaat   059 27 87 35 

Opvangverantwoordelijke 0492 38 07 63 

Busbegeleider    0494 71 33 65 
 

 



Een school met aandacht voor gezondheid en veiligheid 

Schoolrestaurant 

’s Middags kan uw kind op school blijven eten. De juffen helpen bij de bediening. 

U hoeft geen drankje mee te geven aangezien alle leerlingen water krijgen op school in het kader van een  

milieubewuste school met aandacht voor een gezonde levensstijl (ook de boterhameters). 

U kunt kiezen uit:  

 een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert):  € 3,25 (lager onderwijs € 4,00) 

 soep met eigen lunchpakket:      € 0,85 

 eigen lunchpakket:        € 0,25 

 

Hier enkele tips voor de perfecte brooddoos: 

 Bruin of volkorenbrood is het best! 

 Vervang choco, jam en honing minstens drie keer per 
week door ander beleg: ham, kaas,… 

 Zorg sowieso voor genoeg variatie. Verandering van spijs 
doet eten… 

 Groenten en fruit brengen kleur en smaak in je brooddoos. 
Beleg je boterham eens met schijfjes aardbei, appel of    
banaan. 

 Garneer je broodje kaas of ham met reepjes komkommer 
of tomaat. 

 Een dessertje mag zeker. Maar kies voor een verse fruitsla, 
yoghurtje,… 

     

 

 

Elke nieuwe leerling krijgt een MOS-starterspakket (Milieuzorg op school)! 

 

 

 een drinkbus 

 een boterhamdoos 

 een fluojasje  



Tutti frutti dag 

Op dinsdagnamiddag eten we allemaal een stukje fruit. 

Voor € 6,00 per schooljaar kunt u uw kind inschrijven om deel te 

nemen aan dit project zodat er wekelijks een stuk fruit wordt                 

aangeboden. 

Indien u niet deel neemt verwachten we dat u op dinsdag een 

stukje fruit mee geeft met uw kleuter. 

 

 

Aan alle kleuters wordt dagelijks fruit aangeboden op school. Voor 30 cent per schooldag nuttigt             

uw kleuter een variatie aan fruit. U mag ook zelf fruit van thuis meegeven. 

In het lager onderwijs kunnen de leerlingen zowel ‘s morgens als ‘s middags een tussendoortje eten op 

de speelplaats. Hierbij vragen wij u koekjes en fruit in een doosje mee te geven. 

 

Er is ook mogelijkheid om een drankje op school aan te kopen die in de namiddag wordt genuttigd: 

 melk:   € 0,40 

 chocomelk:  € 0,40 

 eco-fruitsap:  € 0,50 

 

U kunt natuurlijk zelf een drankje in de MOS drinkfles meegeven die gedurende de dag kan genuttigd 

worden op school. Aangezien frisdrank de eetlust remt, vragen wij uw kind water mee te geven. 

 

Geen glazen flesjes of kartonnen brikjes! 

Doe boterhammetjes en fruit in een doosje! 

 

T-shirt bewegingsopvoeding en veiligheidshesje 

Om tijdens de schoolse activiteiten goed zichtbaar te zijn vragen wij de leerlingen van het lager onderwijs 

een T-shirt van de school aan te kopen aan € 7.00. 

Zowel voor als na schooltijd vragen wij de leerlingen en ouders voldoende aandacht te schenken aan de 

verkeersveiligheid. Een fluohesje is op school verkrijgbaar aan € 4.50. 

 



Jong-leren met taal—Taaltroef 

In onderwijskringen zijn de ogen gericht op het educatief taalconcept van              

basisschool De Klimop te Gistel. Doorheen het kleuteronderwijs en het lager         

onderwijs staat taalinput centraal voor de opbouw en uitbreiding van de            

woordenschat, het versterken van de taalvaardigheid en het verhogen van het    

leesplezier.  

De verteltas, de Snippertas, de Schrijfdans, Het Tik-Tak-huis, prachtige beeldtaal in het crea-atelier, het     

verteltheater, de rijke klasbibliotheken, initiatielessen Frans en het aanbieden van meertalig onderwijs 

binnen de lessen wiskunde zijn voorbeelden van activiteiten en projecten waarmee wij in                        

GO! basisschool De Klimop enthousiast jong-leren met taal! 

Het Tik-Tak huis 

 Tik-Tak is een visueel sterk ondersteunde taalactiviteit waarbij 

de leerkracht de kleuters nieuwe woordenschat aanreikt door 

middel van het Tik-Takhuis. De nieuwsgierigheid wordt enorm 

aangewakkerd door de voorwerpen de klas  binnen te brengen 

via dit huis. De juf observeert de kleuters en gebruikt dit als 

opstap voor de verdere activiteiten binnen de hoeken. 

De vertelschort 

Via de vertelshort leren de kleuters op een gestructureerde 

manier een verhaal op te bouwen. Door de kleuters te laten 

onderduiken in een imaginaire wereld stimuleren we hun    

verbeelding en creëren we onnoemlijk veel spreekkansen.  

 De leeslounge 

Leerlingen hebben nood aan uitdagende en inspirerende          

verhalen. In elke klas is een uitdagende en gezellige leeshoek, 

alsook in ons zorglokaal. We creëren een gezellige leesruimte 

met een uitgebreid boekenaanbod om het leesplezier van onze 

leerlingen te verhogen. 



Jong-leren met taal—Taaltroef  

De verteltas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franse les in de derde kleuterklas: 

 

 

 

 

 

 

 

De bibliotheek en het verteltheater: 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdagende leeshoeken 

 

 

 

 

 

 

Vanaf de peuterklas wordt de verteltas mee naar 
huis gegeven. Op deze manier stimuleren we     
tijdens gezellige en familiale momenten de      
kleuters in hun taalontwikkeling. Als ouder deelt u 
via een heen-en-weerschrift uw ervaringen. Zo 
vergrootten we de betrokkenheid tussen de 
school en thuis. 

Elke week komt Pistache op bezoek in de derde 
kleuterklas en wordt er op een speelse manier 
kennis gemaakt met de Franse taal. De leerlingen 
ontdekken de nieuwe woordenschat wat hun  
taalgevoeligheid vergroot. 

In samenwerking met de bib worden regelmatig 
prentverhalen vertelt op een creatieve manier. 

Ook worden voor het lager onderwijs bezoeken 
georganiseerd om kinderen te laten kennismaken 
met de werking van de bibliotheek.                      
Auteurslezingen in samenwerking met de school 
zijn een verrijking binnen ons leesonderwijs. 

De klassen worden verrijkt met uitdagende en gezellige 

leeshoeken om het leesplezier te verhogen.                         

In samenwerking met de bibliotheek voorzien wij in de 

klasbibliotheek snippertassen met themagebonden       

boeken. 



Meertalig onderwijs: de les wiskunde in het Frans 

In september 2015 is Basisschool De Klimop ingestapt in het pilootproject 

‘Taalinitiatie Frans in de lessen wiskunde’. 

In het vijfde leerjaar wordt een aanzet gegeven door regelmatig de Franse taal 

te koppelen aan wiskundige begrippen gegeven door een vakleerkracht. In het 

zesde leerjaar krijgen de leerlingen elke week een wiskundeles volledig in het 

Frans. Zo blijft het Frans niet beperkt tot woorden en werkwoorden die je uit 

het hoofd leert, maar zit je wekelijks vijftig minuten in een Franse school… maar 

dan in Gistel: 

 Aanleren van de cijfers tot en met 20 bij het hoofdrekenen en cijferen (later uitbreiding tot 100) 

 Aanleren van de begrippen ‘klasmateriaal’ 

 Cijferen 

 De delen van het vierkant, de rechthoek en de driehoek 

 

Zowel leerlingen die baat hebben bij extra oefening van wiskundige opdrachten als leerlingen die extra 

hulp kunnen gebruiken bij het aanleren van de Franse taal zijn zeer gebaat met dit project. 

De nadruk in deze lessen wordt gelegd op het spontaan spreken. Het doel van deze lessen is het verhogen 

van de spreekdurf, dit in een klassituatie waarbij de leerlingen worden begeleid en positief worden gesti-

muleerd wat hun zelfvertrouwen doet stijgen. De drempel om Frans te spreken verlaagt en hun zelfver-

trouwen in de Franse taal stijgt, wat hun ware talenten tot uiting laat komen. 

Uiteraard breidt hierdoor hun woordenschat uit en krijgen zij de kans om hun zinsconstructies te optima-

liseren. Tweetaligheid in onze huidige maatschappij biedt de leerlingen later op de arbeidsmarkt grote 

kansen. 



Een school vol activiteit en beweging 

Op stap 

Onze leerlingen trekken er regelmatig op uit om de om-
geving van de school te verkennen: naar de markt, het 
bos, de brandweer, de boerderij, de bibliotheek, toneel-
voorstellingen,… 

De kleuters uit de derde kleuterklas gaan op                     
2-daagse uitstap met overnachting naar de                    
kinderboerderij. De leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar gaan vijf dagen op bosklassen (geïntegreerde 
werkperiode). 

 

 

 

Sportief 

Bewegingsopvoeding staat dagelijks op het programma. 

Hiervoor maken we gebruik van een groot aanbod  bewegingsmateriaal (vb. loopfietsen, gymballen, loop 
klossen, parachute, ….). 

In het lager onderwijs krijgen de leerlingen les van een leerkracht lichamelijke opvoeding afwisselend  
een of twee uur per week.  
 

Lichamelijke opvoeding wordt vanaf de derde kleuterklas aangevuld met een tweewekelijkse zwembeurt 
onder begeleiding van onze vakspecialist. 

Daarnaast nemen wij ook deel aan buitenschoolse sportactiviteiten zoals Rollebolle, Zee aan sporten, 
park– en bosspelen,… . Op woensdagmiddag organiseren wij regelmatig sportactiviteiten. 

In ons laatste trimester houden we onze jaarlijkse sportdag. 

   

EEN KIND DRAAGT BEST KLEDIJ DIE 
VEEL BEWEGING TOELAAT EN TEGEN 
EEN STOOTJE KAN MET EEN SLUITING 
DIE DE KLEUTER ZELF KAN HANTE-
REN. Het schoeisel moet stevig en 
gemakkelijk zijn om aan en uit te 
trekken. 

 

Om verlies van kledij te beperken, is 

het verstandig om jassen, mutsen, 

sjaals, zwemkledij,….van uw kleuter te 

voorzien van zijn naam!  



Een dag in de kleuterklas 

Drie redenen om op tijd te komen! 

 

 je kan nog iets vertellen aan de juf 

 je kind mist niets van het ochtendritueel 

 de juf hoeft niet alles opnieuw uit te leggen 

 

We werken in de kleuterklas met thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kin-
deren en alle aspecten worden er in verweven (verhalen, liedjes, spelletjes, knutselwerkjes,…). Het thema 
kan cultuur of seizoensgebonden zijn: vb. sinterklaas, herfst,…. 

 

De klas is ingericht in een aantal speelwerkplekken. Hier kunnen meerdere kinderen leren samen spelen 
en samen werken met hetzelfde materiaal: vb. huishoek, bouwhoek, puzzelhoek,… . Daarnaast kunnen de 
kleuters op de computer werken of rustig een boekje lezen. 

 

Je kleuter doet veel activiteiten in groep: een kringgesprek, kalenders, bewegingsspelletjes, sorteeroefe-
ning,… . Soms mag hij ook gewoon vrij spelen. Zo doet uw kind ook heel wat zintuigelijke en sociale erva-
ringen op. 

 

De thema’s als orde, zorg, beleefdheid, pesten, liegen,… komen wekelijks aan bod in de klas en op de 
speelplaats. 

Voor de allerkleinsten is er een slaapklasje, waar zij na alle trektochten en taalstimulansen even een dutje 
kunnen doen.  

KINDEREN ONTDEKKEN,OEFENEN,ERVAREN…ALS UW KLEUTER EEN ZELFGEMAAKT WERKJE  

MEEBRENGT, SCHENK ER DAN DE NODIGE AANDACHT AAN. 

GEEF HET EEN PLAATSJE IN HUIS MAAR GOOI HET NIET METEEN WEG WANT DAT DOET PIJN! 

  

          

 



Wat bieden wij extra 

De i-pad en digitale schoolborden: 

In de kleuterklas maken we uw kind vertrouwd met de nieuwste                    
technologieën. De programma’s zijn zo speels dat uw kind niet beseft bezig te 
zijn met vorm, kleur, cijfers en letters en een initiatie binnen de IT-wereld. 

In het lager onderwijs is iedere klas uitgerust met een smartbord. Dit geeft de 
leerkrachten de kans om de lessen sterk visueel te ondersteunen en leerlingen 
in contact te brengen met actualiteit. In de derde graad zijn de leerlingen in 
staat om zelfstandig taken op een laptop uit te voeren. 

 

Individuele begeleiding:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
Sommige kinderen kunnen het op één of andere manier 
moeilijk hebben, bv. met het aanleren van begrippen en 
technieken, door het spreken van een andere              
moedertaal of met bepaalde te hanteren strategieën in 
de lessen taal en wiskunde. 

Die kinderen kunnen extra begeleiding krijgen van onze 
SES-leerkracht die hen op een regelmatige basis             
individueel bijstaat.  

Wetenschap en Techniek—STEM 

Het crea-atelier 

De creativiteit wordt bovenop ons muzische lessen      

verder uitgedaagd in een wekelijks crea-atelier waar de 

leerlingen zich vrijblijvend kunnen voor inschrijven. Het 

crea-atelier sluit nauw aan bij de themagebonden lessen 

binnen ons onderwijs en vormen een bijkomende         

uitdaging  door de spreekkansen te verhogen binnen   

onze beeldtaal. 

Logisch en probleemoplossend denken, samenwerking 

aanwenden om de creativiteit binnen engineering aan te          

wakkeren en kennis verwerven aansluitend op de           

leefwereld van de leerlingen is slechts een greep uit de   

doelstellingen die worden bereikt via deze                     

STEM-activiteiten gegeven door een vakleerkracht waarbij 

we inzetten op de talenten van de leerkracht. 



Communicatie en participatie 

We houden u als ouder op de hoogte van het schoolgebeuren door: 
 

 een heen – en weer schriftje 

 een rapport vanaf de derde kleuterklas 

 info’s , een jaar– en maandplanning 

 een informatieavond eind augustus 

 een informatieavond over de bosklassen 

 oudercontacten: als school vinden we het belangrijk dat u in het  belang van de kinderen de ouder-
contacten regelmatig bijwoont (3 maal per schooljaar). 

 een contactavond als voorbereiding op het eerste leerjaar en het eerste middelbaar 

 de website  http://www.deklimop-gistel.be . 

 Onze Facebookpagina ‘basisschool De Klimop Gistel’ . 
 

Wenst u tussendoor een gesprek met de juf of met de directeur, dan bent u steeds welkom! 

Na het maken van een afspraken kunnen wij u in alle rust verder helpen. 

Indien u de leerkracht wenst te contacteren, kan dit via mail. Vraag het mailadres op bij de directeur. 

 

Als ouder kunt u ook een steentje bijdragen om ons te helpen als: 

 

 leesmoeder (tijdens het niveaulezen op dinsdagmiddag) 

 begeleider tijdens activiteiten en zwemlessen 



Inschrijven 

 
 Iedere schooldag  

 tijdens de grote vakantie: de eerste week van juli en na 15 augustus 
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur behalve op woensdag of op afspraak. 

 

Wanneer kan een 2,5-jarige instappen? 
 
 de eerste schooldag na de zomervakantie 

 de eerste schooldag na de herfstvakantie 

 de eerste schooldag na de kerstvakantie 

 de eerste schooldag van februari  

 de eerste schooldag na de krokusvakantie 

 de eerste schooldag na de paasvakantie 

 de eerste schooldag na Hemelvaart 

 

Vanaf 3 jaar 
Vanaf 3 jaar kan uw kind elke dag in de school worden ingeschreven zonder rekening te houden met   

instapdagen. 

Bij inschrijving van uw kind (eren) vragen wij u om een identificatie-attest ( KIDS-ID, SIS-kaart, …) 

Kinderdagverblijf 

Onze school beschikt over een eigen kinderdagverblijf voor 
kinderen van 0 tot 3 jaar. 

Gediplomeerde kinderverzorgsters staan elke dag klaar 
van 7u tot 18u om 22 kindjes op te vangen. 

De oudere peuters genieten maandelijks van een uurtje in  
onze peuterklas om de overgang zo gemoedelijk mogelijk 
te maken. 

Het kinderdagverblijf staat onder toezicht van Kind en   
Gezin. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men terecht 
bij de directie.  




