De Wingerd

Welkom
Visie
Wij zijn een school van het GO ! Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap en richten neutraal onderwijs in.
Onze school heet “ de Wingerd”. De Wingerd staat voor
verbondenheid, de wortels , stam en alle bladeren van de
Wingerd zorgen voor een stevige basis om op verder te
bouwen.
In onze school staan zowel kennis en algemeen
opvoedkundige- en persoonlijkheidsontwikkeling centraal.
We houden rekening met het verschil in persoonlijkheid en
met het leervermogen en de vaardigheden van elk kind.
De kinderen krijgen alle kansen om hun persoonlijkheid te
ontwikkelen zodat zij kunnen functioneren in het
maatschappelijk leven. We scheppen een klimaat waar
kinderen hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen,
aanwenden en benutten.
Onze school is een weerspiegeling van de huidige
samenleving . Onze pluralistische visie zorgt dat wij open
staan voor de diverse culturen en stimuleren de kinderen
om respectvol om te gaan met deze diversiteit. Respectvol
omgaan betekent ook respect voor materialen, resultaten,
activiteiten en beslissingen van het team.
Een goede sfeer op school is belangrijk. De omgang met
elkaar is van die aard dat iedereen zich veilig en
gewaardeerd voelt. Wij kunnen als school pas maximaal
renderen als ouders en schoolteam eenzelfde doel
nastreven, dit wil zeggen dat de ouders op opvoedkundig
en onderwijskundig vlak gelijkluidend denken en handelen.

Samen moeten we de kinderen leiden/begeleiden en dat
kan enkel via duidelijke onderlinge afspraken en
medewerking. Wij zijn een school die werk maakt en zorg
besteedt aan de naleving van deze afspraken.
Visie op leren
De eindtermen, opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap,
zijn onze leidraad.
Onze leerkrachten creëren aantrekkelijke en uitnodigende
onderwijssituaties die heel nauw aansluiten bij de
leefwereld van de kinderen . Het frontaal klassikaal
onderwijs wisselt af met partner- en groepswerk , waarbij
rekening gehouden wordt met de individuele noden .
De leerkracht gaat flexibel om met het leertempo en de
hoeveelheid leerstof , want ieder kind is uniek. De lessen
verlopen in onze school in een levendige, aangename klas
sfeer waarbij moderne leermiddelen en methoden worden
gebruikt
Ieder kind heeft talenten. Door zelf ontdekkend en
handelend leren , door ruimte te scheppen voor eigen
inbreng, doen kinderen succeservaringen open voeden we
ze op tot sociale, begripvolle jongeren die hun eigen
persoonlijkheid mogen bewaren.
Van kleuterklas tot overstap naar het secundair onderwijs
wordt de ontwikkeling van het kind vastgelegd in het
leerlingvolgdossier. De samenwerking met het CLB en de
ouders is onontbeerlijk.

Leerkrachten :
Kleuterklas : “ De Wingerd”
Peuters / K 1

Ruhan Demirel

Kleuterklas 1 :

Sylvie Conincx

Kleuterklas 2 :

Nathalie Eerdekens

Kleuterklas 3 :

Nancy Vanheeswijck

Kinderverzorgster :

Paula Bloemen

Leerkracht LO :

Daisy Daniëls
Jurgen Vanholen

Sesleerkracht :

Swusten Kathleen

Lagere school “ De Wingerd”
Leerjaar 1 P:

Pascale Cupers

Leerjaar 2 S :

Elke Vyncke

Leerjaar 2 B :

Bart Den Hond

Leerjaar 3 B :

Bianca Roosen

Leerjaar 4 P :

Pieter Seuntjens
Jonas Theunis

Leerjaar 4 E :

Ellen Ceulemans

Leerjaar 5 E :

Evelyn Wouters

Leerjaar 6 N :

Nanny Bleyen

Leerkracht LO :

Jurgen Vanholen

Zorg : Karolien Willems
Rooms-Katholieke godsdienst : Olga Janssen
Protestantse Godsdienst :

Willem Bos

Islamitische Godsdienst :
Güngör

Sangul Zurel en Mustafa

Niet-confessionele zedenleer : Sandra Simons
ICT- Coördinator :

Joris Drieskens

Openingsuren
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Voor- en naschoolse opvang
De leerlingen kunnen mits betaling gebruik maken van de
voor- en naschoolse opvang op onze campus, georganiseerd
door Kind en Gezin in samenwerking met de gemeente. De
opvang is 's morgens geopend van 6.30u tot 8.30u, na
schooltijd tot 18.30u. Op woensdag is de opvang centraal in
het hoofdgebouw Overpelt Centrum, georganiseerd. De
kinderen worden er met de bus naartoe gebracht.
Voor informatie in verband met de opvang kan u terecht bij
BKO 't Ravotterke
Ravotterkespad 1
3900 Overpelt
Tel. 011/81 52 89
e-mail: ravotterke@overpelt.be

Leerlingenvervoer
Leerlingen van de lagere school die op 4 km en meer van de
dichtstbijzijnde school van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap wonen, reizen gratis.
Het derde kind van eenzelfde gezin reist ook gratis. Alle
kinderen tot en met vijf jaar die de dichtstbijzijnde school van
het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bezoeken,
reizen gratis.
Vanaf de leeftijd van 6 jaar dienen de kinderen die minder
dan 4km van de school wonen te betalen.
Voor de berekening van de bijdrage voor het
leerlingenvervoer worden de tarieven van De Lijn gehanteerd.
Deze regeling wordt in een apart schrijven bezorgd aan de
ouders van de kinderen die gebruik maken van de bus. De
kinderen van de leefschool worden ook aan de hoofdschool

opgehaald in de ochtend en ’s avonds terug afgezet aan de
hoofdschool. Pendelen is mogelijk.
Onze school heeft één schoolbus met een vaste route, die
enkel aan het begin van het schooljaar kan gewijzigd worden.

Schoolrestaurant
Alle kinderen gaan onder begeleiding van de
leerkrachten eten in ons schoolrestaurant.
De kleuters brengen allemaal hun boterhammetjes mee.
Er kan ook soep besteld worden.
Zit je kind in het eerste leerjaar tot en met het zesde
leerjaar kunnen jullie boterhammen mee geven of u kan
uw kind laten kiezen uit onderstaande lijst :
•

Soep: € 0,80

•

Soepbroodje: € 0,60

•

Broodjes: € 2,25

•

Broodjes smos: € 2,75

•

Broodjes warm: € 3,00

Dit wordt dagelijks aan de klasleerkracht
gemeld/besteld.
Alle kosten worden via een factuur aan u bezorgd.

Het CLB
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! … werkt
samen met jouw school.
Het adres van ons CLB:
CLB Limburg Noord - Adite
Sint Margrietstraat 13
3582 Beringen
Algemeen telefoonnummer: 011 45 62 70
Directeur: mevr. Ann Dylst
E-Mail : clb.limburg.noord-adite@g-o.be

Wat maakt onze school bijzonder ? !
Digitale school
In alle klassen zijn digiborden aanwezig en worden er
door de kinderen heel wat ICT vaardigheden geoefend.

Techniek
In alle klassen worden er een vijftal projecten per jaar
uitgewerkt in samenwerking met onze Middenschool,
onderleiding van Jorn Aegden, de techniekleerkracht.

Initiatie frans
Vanaf de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar
worden er Franse intitiatielessen gegeven. We volgen
hiervoor de handleiding van Van Inn Oh lala.
Schaken
Karolien Willems zorgen dat onze schaaktalenten drie
middagpauzes per week hun talent kunnen oefenen.
We doen jaarlijks mee aan minstens één schaaktoernooi.
Openklasdagen tijdens de schooluren.
Tot twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om in de
klassen de lessen te komen volgen of naar de resultaten
van een thema- of projectweek te komen kijken.

Inschrijving
Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum
waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden
bereiken. Als zij jonger zijn dan 3 jaar, worden ze
echter maar op de instapdata in de school toegelaten.
De instapdata zijn:
de eerste schooldag na de zomervakantie,
de eerste schooldag na de herfstvakantie,
de eerste schooldag na de kerstvakantie,
op 1 februari of de eerst volgende schooldag
(indien weekend),

de eerste schooldag na de krokusvakantie,
de eerste schooldag na de paasvakantie,
de eerste schooldag na het verlengde weekend
van de Hemelvaart.
Er is steeds een kijkdag voor zien voor onze nieuwste
peuters.
Bij de inschrijving van een kind vragen wij:
het trouwboekje of een uittreksel uit de
geboorteakte of
een kopie van de siskaart/ kidsID
Indien het kind reeds een lagere school bezocht:
het rapport van de vorige school;
het leerlingendossier van de vorig school.
Na het telefonisch maken van een afspraak staan wij
altijd ter uwe beschikking.

Contactgegevens
Directie : Carine Vangeel / Admin : Karolien Rotsaert
BS De Wingerd
Leopoldlaan 45
3900 Overpelt
Tel : 011 80 05 90
Site : carine.vangeel@de-wingerd.info

