
  

Ons Eigen 

Opvoedingsproject 
 

1. Samen ontdekken wat zin 
geeft aan het leven. 
Belangrijke momenten in het leven 
vieren we.  
 

2. Samen op weg om te 
groeien naar kennen, 
kunnen en zijn, met een 
open blik op de wereld. We 
zijn een verkeersveilige school. Vanaf 
de kleuters besteden we tijd aan 
taalontwikkeling,wiskundige initiatie 
en schrijfmotoriek. M.a.w. de totale 
ontwikkeling. 
 

3. Samen werken aan een 
krachtige leeromgeving 
die prikkelt en aanzet tot 
leven. Groene ruimte – 
coöperatieve werkvormen – 
klasdoorbrekend werken. 
 

4. Samen zorgen voor elk 
kind. Zorgwerking – graadklassen 
waarbij kinderen van en met elkaar 
leren 
 

5. Samen bouwen aan een 
warme school. Wij zijn een 
kleine school en houden gemoedelijke 
contacten met de ouders en de lokale 
gemeenschap. 

 

 

 Wij zijn … 

een verkeersveilige 
school! 
 

 

 

We vinden het belangrijk dat 
kinderen goede voetgangers en  

 

fietsers zijn wanneer zij onze 
school verlaten. Daarom 
organiseren wij fiets- en 
voetgangersexamens.  

We werken samen met 
verkeersouders.  
 

                      

 

Vrije Basisschool 
Het Opwermerke 
 

Welkom in onze school. 

 

In het logo zie je onze school waar we bouwen aan 
de toekomst voor ieder kind. Het huis wordt steen 
voor steen gebouwd. In de kleuterschool zorgen we 
voor een goede basis waarop we in de lagere school 
verder bouwen. 

 Het oranje van de onderste steen staat voor LEREN. 

De paarse kleur staat voor het WELBEVINDEN, de 
persoonsgebonden ontwikkeling. 

Het groene staat voor alles dat linkt aan een gezonde 
levensstijl en een inspirerende natuuromgeving. 

 

 

 



 

 

Zo werken we bij de kleuters 

We trachten onze kleuters goed voor te 
bereiden op hun verdere ontwikkeling. We 
besteden daarom veel aandacht aan een 
goede taalontwikkeling zowel onze 
schooltaal als initiatie van Frans. In de eerste 

kleuterklas werken we 
met TIK-TAK.  Ook in 
de lagere school 
schenken we veel 
aandacht aan lezen 

met accent op leesbegrip en leesplezier. 

Ontwikkeling van het schrijven 

Scheuren, bewegen met het lichaam, de 
armen om zo tot schrijven te komen via 
Schrijfdans. 

 

 

Ontwikkeling van techniek, 
leren denken als een 
computer … 

 In onze activiteiten leren we kinderen 
ontdekken en nadenken hoe techniek ten dienste 
staat van de mensen. We leren hen denken als 
een computer. Maar ook op ontdekking gaan in 
het leven en naar wat zinvol is.  

Met Jules op pad 

Dag Jules! is een totaalaanbod voor kleuters van 

2,5 tot 3 jaar. Taalverwerving blijft erg belangrijk, 

maar ook andere leergebieden krijgen extra 

aandacht. Leren spreken, leren luisteren en taal 

ontdekken gaan voor kleuters namelijk hand in 

hand met wat ze dagelijks beleven. 

Alle ontwikkelingsdomeinen komen geïntegreerd 

aan bod, waardoor je kleuters 

hun eigen belevingswereld 

ook uitbreiden.  

Dag Jules! houdt bovendien 

rekening met diversiteit bij 

kleuters. De 

aangeboden differentiatiemogelijkheden bieden 

een aangepaste aanpak voor elke kleuter. Zo 

voelen alle kleuters zich goed in de klas en leren 

ze op hun eigen niveau en tempo. En klaspop 

Jules wijkt daarbij geen moment van hun zijde       

Het leven leren 

In onze school trachten we het leven en het 
leren met elkaar te betrekken. We ontwikkelen 
een leer-, speel- en voedselplek achter Het 
Werm Huis waar we in en met de natuur tot 
leren en ontspanning komen. 

In de lagere school gaan we met onze kinderen 
op meerdaagse openluchtklassen. We trekken 
naar de boerderij, we gaan op sportklassen en 
we bezoeken de Hoge Venen. 

Wil je onze school bezoeken? 

Voor meer info en/of om af te spreken voor een 
bezoek of inschrijving kan je ons contacteren. 

Zaterdag 4 maart van 13:30 tot 15:30 is er een 
openklasdag. 

089/41 39 71 (secretariaat) 

012/39 35 82 

www.nederwijsje-opwermerke.be 

Jos Gregoor, directeur 

jos.gregoor@kodb.be   
 

Juf Jannicke Claesen, juf van de jongste kleuters 

jannicke.claesen@kodb.be  
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