GVBS SINT-MARIA: EVEN KENNISMAKEN?
DIVERSITEIT IS ONZE TROEF….
Onze school telt meer dan 20 nationaliteiten. Die diversiteit is onze troef en een enorme rijkdom.
Heterogeniteit verhoogt de leerkansen van elk kind. Ook autochtone gezinnen vinden intussen de
weg naar onze school. We zien dit als een aanvulling en verruiming van onze diversiteit. Toch willen
we ook bewaken dat onze school een afspiegeling blijft van de buurt.

…DIFFERENTIËREN ONZE TWEEDE NATUUR!
Dat het ‘gemiddelde kind’ niet bestaat, daar zijn we al lang achter. Differentiëren werd langzaam
maar zeker onze tweede natuur. Zorgleerkrachten helpen de kinderen om – als ze er aan toe zijn –
telkens net dat ene stapje verder te laten springen. Onderwijs op maat wordt zo meer en meer
werkelijkheid.

EEN TEAM OM TROTS OP TE ZIJN!
We zijn ontzettend trots op onszelf als team! We zijn een hechte ploeg van mensen (vrienden, zelfs)
die léven voor onze school. We hebben de voorbije jaren hard gewerkt aan kwaliteit, differentiatie
en diversiteit. We staan er dan ook vandaag: we durven zonder blozen zeggen dat we een goede
school zijn. En we blijven openstaan voor vernieuwing.

METHODIEKEN
Om de eindtermen te bereiken en ervoor te zorgen dat onze kinderen zich lekker in hun vel voelen,
gebruiken we verschillende methodieken: contractwerk op maat van elk kind, hoekenwerk, Toeka
(een leuke methode voor sociale vaardigheden), een doordacht ICT-beleid ….
Het lijstje is lang niet af en we blijven evolueren!
Ook onze kleuters zitten niet stil: samen met hun juf brainstormen ze wekelijks samen over een
weekthema dat aansluit bij hun interesses. We hebben ook een ‘puzzelrups’ doorheen de hele
kleuterschool, en ontwikkelden we een knap kindvolgsysteem …

OASE IN DE STAD
Omdat onze school de laatste jaren exponentieel groeide en er in de oude gebouwen geen ruimte
was voor uitbreiding , waagden we in 2012 de overstap naar de Lange Kongostraat. Hoewel we nog
heel wat plannen hebben met de gebouwen, voelen we ons hier al helemaal thuis. Onze nieuwe stek

ademt karakter en geschiedenis uit en heeft een gigantische tuin. Heerlijk, zoveel groen en ruimte
midden in de stad…

OUDERS TOEGELATEN!
We willen jou als ouder betrekken en op de hoogte houden. Zo krijgen de kleutertjes wekelijks een
nieuwsbrief mee. Daarin wordt verteld rond welk thema er gewerkt wordt, welke activiteiten er op
het programma staan in functie van welke leerdoelen, wie er jarig is, waar we hulp kunnen
gebruiken …
Verschillende keren per jaar wordt een oudercontact georganiseerd. Daarnaast is er een actieve
ochtend- of avondgroep voor de ouders. Zij organiseren jaarlijks een rommelmarkt, klusjesdag,
buffet voor op het schoolfeest ...

En ken je dat gevoel van ‘ Als ik maar eens een vlieg zou kunnen zijn…?’ Daarvoor hebben wij een
oplossing gevonden! Elk jaar organiseren wij een open klasdag: op die dag kun je je kind(eren) in de
klas aan het werk zien. Bovendien worden alle instappertjes nog voor hun eerste schooldag
uitgenodigd om samen met mama en/of papa eens te komen ‘proefdraaien’ in de instapklas.

SCHOOL IN DE BUURT
Onze school wil geen eiland zijn. Daarom proberen we zoveel mogelijk deel te nemen aan het
buurtleven:

 jaarlijks bioscoopbezoek aan filmhuis Klappei
 voorstellingen in o.a. Rataplan, de Matterhorn, de Elisabethzaal, het Paleis ...
 poetsacties voor Stadsmakers: zo houden we de buurt mee proper en verdienen we een
zakcentje voor onze bos-, zee- en fietsklassen…
 ook andere buurtgerichte initiatieven (zoals het Warm Winters Wijkfeest) kunnen op onze
deelname rekenen

VOOR- EN NABEWAKING IN DE SCHOOL ZELF
We bieden voorbewaking aan vanaf 7.25 u, en nabewaking tot 18 u.
Op woensdag is er nabewaking tot 17 u.
De opvang gebeurt in de school (of bij mooi weer in de tuin) en steeds door dezelfde mensen.
Vertrouwde gezichten, dus!

