Lekker sporten

WELKOM

SAMENLEEFBELEID

VEILIGHEID
Als ‘Octopusschool’ staan we voor een
duurzaam woon- en schoolverkeer en
kindvriendelijke schoolomgevingen.

Naar de zee

Om het verkeer rond onze scholen veiliger
te maken, stimuleren we het dragen van
fluo-hesjes bij onze kinderen. Voor onze
kleuters hebben we een veilige ingang
gemaakt op het Tugelaplein. Voor de lagere
school is er een schoolstraat georganiseerd.

‘Vaar je met ons mee?’

oUDERBETROKKENHEID

We zetten in op sociale vaardigheden
zodat kinderen zich goed voelen op
school.

ICT in de klas

Welkom aan boord van basisschool ‘Uiterwaard’,
een kleine gezellige school met een groot engagement waar
ouders, leerkrachten en kinderen dicht bij elkaar staan. We streven
naar een totale ontwikkeling van niet enkel kennis maar ook van
attitudes. We willen ervoor zorgen dat ‘Uiterwaard’ een veilige
haven kan zijn voor je kind waar het alle kansen krijgt om talenten
te ontplooien. Een warme plek waar je kind kan groeien op alle
vlakken, op eigen niveau en eigen tempo. Een plaats waar je kind
zich 10 jaar lang geborgen voelt.

Veel plezier
op de kleuterschool

We willen samen het beste voor je
kind en daarbij is een goede samenwerking belangrijk.

Met een goede organisatie tijdens
speeltijdmomenten zorgen wij voor fijn
samenspel.
We hanteren duidelijke samen-leefafspraken die regelmatig onder de
aandacht gebracht worden. We werken
dan ook preventief. Beter voorkomen dan
genezen is ons motto!

Salamanders vangen
(en weer loslaten :-))

We proberen jullie zo goed mogelijk te
informeren over het reilen en zeilen op
school: activiteitenkalender, schoolwebsite, Smartschool, kleuterkrantje, ...
Tijdens het schooljaar zijn er een aantal
oudercontacten, zoals de infoavond in
het begin van het schooljaar, openklasdagen, rapportbesprekingen en oudergesprekken. Heb je nood aan een extra
gesprek? Geen probleem, je bent
steeds welkom!

‘Mijn meter (peter) zorgt
ervoor dat ik mij snel thuis voel
in het 2e leerjaar en in het
nieuwe schoolgebouw.’

Drempelwerking

GEZONDHEID
We willen graag dat kinderen zich goed in
hun vel voelen. Dit geeft hun motivatie en
schools presteren een boost. We moedigen
de kinderen aan om gezonde tussendoortjes
mee te nemen en water te drinken. Eén
keer per jaar organiseren we een gezond
ontbijt voor onze leerlingen. We zorgen
voor actieve speelplaatsmomenten en elk
trimester voorzien we een sportdag.
Zo promoten we een gezonde levensstijl op
onze school.

Zorgen voor de tuin

Onze school draagt bovendien een
steentje bij aan het milieu. Wij gaan voor
zo weinig mogelijk afval. Doe de boterhammen en het gezonde tussendoortje in
een doosje en drink water uit een hervulbare
drinkfles. Met de fiets, te voet of carpoolend
naar school komen, juichen we toe.

Naar de BIB

ZORG OP MAAT
DE ZORGCOoRDINATOR
Op wekelijkse basis is er een overleg tussen de
leerkracht en de zorgcoördinator waarin de
kinderen besproken worden.
De zorgcoördinator volgt samen met de leerkrachten
de evolutie van jouw kind over alle schooljaren heen.
Samen zoeken ze naar een oplossing op maat,
afgestemd op de specifieke noden van je kind.
Ze gaan op zoek naar geschikte hulpmiddelen om
kinderen die het moeilijker hebben te begeleiden,
maar ook of ze snel-lerende kinderen meer uitdaging
kunnen bieden, op welke manier de werkhouding
van kinderen verbeterd kan worden of hoe ze andere
zorgen kunnen aanpakken. Indien nodig wordt het CLB
betrokken bij deze besprekingen.

Zorgoverleg

Eventuele hulp als lees- of hulpouder bij
activiteiten weten we te waarderen.
Ook thuis speel je een belangrijke rol
bij het opvolgen van je kind. Een hoge
betrokkenheid levert een grote bijdrage
aan het leersucces van je kind.
Samen halen we het beste uit onze
kinderen. Daar zijn wij trots op!

Enthousiaste ouderraad

CONTACT en info

ANKER
Onze school is niet enkel een plek waar je bijleert.
Het is ook een plaats waar kinderen houvast en veiligheid vinden. Waarden als respect, gelijkheid en
zelfstandigheid zijn diep verankerd in onze school en
vormen een stevige basis in de omgang met elkaar.

ROER

KOMPAS
Zit de wind wat tegen? Dan zoeken we samen met
jullie een vaarroute op maat. Daarbij houden we
rekening met de specifieke noden van jouw kind
om zijn of haar slaagkansen te maximaliseren.

VIS
We willen dat kinderen zich goed voelen en
zichzelf kunnen zijn bij alle leerkrachten en
medeleerlingen. Dit zowel op de speelplaats,
in de eetzaal als bij activiteiten binnen en
buiten de klas.

Schooluren

SCHATKIST

Aan het roer van onze school staat een
gemotiveerd team dat kwalitatief onderwijs
biedt. Directie, leerkrachten, zorgcoördinator,
pedagogisch en technisch ICT-coördinator,
secretariaat, het CLB en het ondersteuningsnetwerk vormen een sterk team om je kind de
juiste begeleiding te geven.

Samen gaan we op een ontdekkingstocht waarbij we niet
alleen focussen op kennis en inzicht. We hebben ook oog
voor het ontdekken van de sterktes van jouw kind.

WIND
BOEI
Extra lesuren zetten wij zo efficiënt
mogelijk in. Er wordt ondersteuning in de klas
geboden of opgesplitst in kleinere groepjes.
In elke klas wordt er gedifferentieerd door meer
uitdaging aan te bieden of extra hulpmiddelen
aan te reiken, indien nodig.

VISIE
vaar met ons mee

Externe deskundigheid helpt ons om de
kwaliteit van de school te garanderen en
up-to-date te blijven. Het team is gemotiveerd
om nascholingen te volgen, samen te werken met
de begeleidingsdienst/scholengemeenschap en
rekening te houden met de feedback
van de inspectie.
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Op woensdag eindigt de schooldag om 12.05 uur.
Voor de kinderen die opgehaald worden met de bus is er in de school opvang
voorzien vanaf 7.50 uur.
Na de school is er voor alle leerlingen opvang tot 15.30 uur in de kleuterschool.

Praktisch
Voor meer informatie kan u ons tijdens de
schooluren contacteren of bezoekt u onze
website op www.uiterwaard.be.
Smartschool
Via Smartschool blijf je als ouder
betrokken bij het schoolleven van
je kinderen. Je krijgt een account
waarmee je kan communiceren met de
leerkrachten. Zodra je een nieuw bericht
ontvangt, sturen we je een mailtje of notificatie
op je smartphone.

‘Op het einde van de
zomervakantie ben je welkom
op onze opendeurdag. Op deze
gezellige samenkomst kan je
kind kennis maken met de
nieuwe juf of meester.’

2de - 6de leerjaar /
secretariaat

Kleuterschool /
1ste leerjaar

Gallestraat 6
3650 Dilsen-Stokkem
089 75 55 82

Steenkuilstraat 59
3650 Dilsen-Stokkem
089 75 56 39

info@uiterwaard.be

www.uiterwaard.be

