
GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL

DE KLIMOP

 

Kom een kijkje nemen in onze 
groene, beweegvriendelijke school.

 
Maak een afspraak voor een begeleide 

rondleiding via 
mail of telefoon.

DE KLIMOP
Kwerpsebaan 249

3071  Erps-Kwerps

02 /759  64  59

dekl imop@kortenberg.be

www.dekl imop.net

HOE INSCHRIJVEN IN DE
KLIMOP?

KLEUTERSCHOOL

LAGERE SCHOOL

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Geboren in 2020?
Kom naar de peuterborrel!

Zondag 30 januari 

van 10u tot 12u
Schooljaar 2021-2022: maak een
afspraak met de directie.
Schooljaar 2022-2023: via het digitaal
aanmeldsysteem (vanaf 7 februari tem
28 maart 2022)
https://kortenberg.aanmelden.in



WELBEVINDEN
Wij zijn een warme, kleine school waar het
welbevinden van elk kind centraal staat. Via vertrouwen,
respect en zorg voor elkaar creëren we een positief en
veilig klimaat in een krachtige en uitdagende speel- en
leeromgeving. We willen dat kinderen zich goed voelen
om te kunnen spelen, te kunnen groeien en te kunnen
leren. We willen een school zijn waar elk kind zichzelf kan
zijn en leert samenleven met anderen.

SAMEN SCHOOL MAKEN
Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor elk kind en
zijn ontwikkelingsproces. Via overleg, open
communicatie en transparantie maken ouders mee
deel uit van dit team. Door samen te werken en elkaar
aan te vullen, versterken we elkaar. Pas dan kunnen onze
kinderen samen leren en groeien.

ZORGZAME SCHOOL
Elk kind willen we gericht ondersteunen en reiken we de
nodige kansen aan om op eigen tempo te groeien. We
vertrekken vanuit de talenten van de kinderen. Dit om
de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind maximaal te
stimuleren.

ONTDEKKEND LEREN
Vertrekkende vanuit de kinderen hun leefomgeving
laten we hen ontdekkend en ondernemend leren door
verschillende probleemsituaties, werkvormen en
leermiddelen aan te bieden. Via ervaringsgericht leren en
thematisch werken willen we kinderen op alle vlakken,
zo breed mogelijk laten ontwikkelen. Hen laten
ontdekken waar hun talenten, sterke punten en
groeikansen liggen doen we door samen te reflecteren
op hun leren. Als schoolteam dagen we ook onszelf uit
om steeds bij te leren en nieuwe ontwikkelingen binnen
het onderwijs kritisch te bekijken.

EEN TOFFE KLEUTERSCHOOL MET...
een apart  instapklasje voor de
kleinste k leuters.
een kinderverzorgster voor de
knuffelk las en 1ste k leuterklas.
gelegenheid tot  een middagdutje
voor de k le inste k leuters.
mooie en ruime kleuterklassen met
mezzanine.
k leuterturnen.
afzonderl i jke ingang,  groene
speelplaats en sanitaire ruimte voor
de kleuters.
k leuterf iets jes.
leuke taalact iv i te i ten met een
reuzengrote poppenkast .
een heen-en weermapje met nieuws
uit  de k leuterklas.
in it iat ie Frans vanaf de 3de
kleuterklas.

EEN LEUKE LAGERE SCHOOL MET...
socio-emotionele opvoeding adhv
de KIVA-methode.
moderne leermethodes en
didact isch materiaal .
opbouwende werking rond ' leren
leren' .
dig i ta le borden in al le k lassen.
nauwe samenwerking met de
bibl iotheek van Kortenberg.
k lasoverschri jdende act iv i te i ten.
turn- en zwemlessen
contract-  en hoekenwerk.
doelgericht en thematisch werken.
openluchtklassen vanaf het 3de
leerjaar.
op vr i jdag na school  sport  en spel .

Waar staan we voor...

VOOR IEDEREEN...
enthousiaste leerkrachten!
tablets en laptops ter beschikking.
uitstappen naar het bos,  musea,  . . .
zorgleerkrachten voor al le k lassen.
samenwerking met het CLB.
voor-  en naschoolse opvang en
opvang t i jdens de vakanties.
soep en warme maalt i jden.
een act ieve oudervereniging en
leerl ingenraad.
een vei l ige verkeersomgeving.


