


De Kleurboog
Basisschool

Gemeenschapsonderwijs

Plaats hier een foto van je schoolpoort



Onze school ligt hier

Vijfstraten 130
9100 Sint-Niklaas



Wat is onze visie en missie?
Wat typeert ons?

Onze school wil doelgericht en 

efficiënt onderwijs organiseren 

binnen een veilige, kindgerichte 

omgeving. We willen kinderen 

optimale leer- en 

ontplooiingskansen bieden door 

in te zetten op interactieve, 

ervaringsgerichte en 

effectieve vormen van leren.

We beschouwen de wereld

(dichtbij en veraf) als een

belangrijke partner in dit

leerproces.

Elke twee weken maken we

kennis met een persoon die iets

betekend heeft in onze

maatschappij. Vertrekkende van

dit idool gaan de leerkrachten op

zoek naar de leerdoelen die

hierop betrekking hebben.

We vinden het belangrijk de

kwaliteit van ons onderwijs

permanent op te volgen door

schoolse en leerlinggerichte

evaluatie en kwaliteitszorg.



We stimuleren alle talenten van

leerlingen die hun kansen op

geluk en succes verhogen.

We versterken het individueel leren

door contractwerk met gedeelde

verantwoordelijkheid.

Samen leren en van elkaar leren is

zinvol en leuk.

Talige activiteiten zijn sturende

factoren bij het ontwikkelen van

creativiteit, mondigheid en

veelzijdigheid.

Sociale vaardigheden zijn onmisbare

competenties om te komen tot

ontwikkelen, samenleven en

persoonlijk geluk en evenwicht.



Hoe ziet een schoolweek er bij ons uit? 
Kleuters Ma / Di / Do / Vrij Wo Lager Ma / Di / Do / Vrij Wo

7u-8u
8u10-8u25

Betalend toezicht
In de klqs

Betalend toezicht
In de klqs

7u-8u
8u-8u25

Betalend toezicht
speeltijd

Betalend toezicht
speeltijd

8u25-9u40 lessen lessen 8u25-10u05 lessen lessen

9u40-10u05 speeltijd speeltijd 10u05-10u30 speeltijd speeltijd

10u05-11u45 lessen lessen 10u30-12u10 lessen lessen

11u45-13u05 middagpauze Betalend toezicht 12u10-13u35 middagpauze Betalend toezicht

13u05-14u10 lessen Betalend toezicht 13u35-14u30 lessen Betalend toezicht

14u10-14u30 speeltijd Betalend toezicht 14u30-14u45 speeltijd Betalend toezicht

14u30-15u30 lessen Betalend toezicht 14u45-15u30 lessen Betalend toezicht

15u30-16u00 Gratis toezicht Betalend toezicht 15u30-16u00 Gratis toezicht Betalend toezicht
16u-18u Betalend toezicht Betalend toezicht 16u-18u Betalend toezicht Betalend toezicht

schooltijd
voor- en naschoolse opvang



Hier voelt je kind zich goed!



Het oplossen van problemen 

neemt centrale plaats 

in. Kinderen moeten 

voldoende kunnen 

verwoorden, handelen en 

noteren. Herhaling én 

variatie is effectiever dan 

het veelvuldig herhalen van 

dezelfde soort opgaven. We 

bouwen inzichten en 

vaardigheden op vanuit het 

handelen met concrete 

materialen.

LIST staat voor ‘Lezen IS 

Top’. Het is een 

wetenschappelijk onderbouwd 

project waarbij de focus niet 

ligt op leesmoeilijkheden, 

maar op motivatie. Er zijn 

drie programma’s: 

voorbereidend lezen 

(kleuterklas), aanvankelijk 

lezen (eerste) en vloeiend 

lezen (de andere leerjaren).

De projecten worden 

geïnspireerd door mensen 

die vroeger en/of nu iets 

betekenen in de wereld; de 

projectidolen. We werken 

met projecten om 

ervaringsgericht leren te 

bevorderen. We kiezen onze 

projecten zodanig dat ze 

motiverend en activerend 

werken.

Onze school wil kinderen 

vormen tot weerbare en 

kritische jongeren, met een 

ruime blik gericht op de 

toekomst. In deze toekomst 

is media niet weg te denken. 

Deze nemen een belangrijke 

plaats in onze maatschappij 

en school en in 

informatiebronnen die we 

regelmatig raadplegen.

Op school werken we vanaf 

in de kleuterklas met 

contractwerk. Een 

organisatievorm waarbij 

voor elke leerling/kleuter een 

activiteitenpakket (het 

contract) voor een bepaalde 

periode wordt 

vastgelegd. De 

leerling/kleuter kan relatief 

zelfstandig over de duur en 

volgorde van taken 

verwerken, beslissen.



Binnen muzische vorming 

beschouwen we zowel het 

proces als het product als 

zeer belangrijk binnen de 

muzische ontwikkeling van 

onze leerlingen.

We voorzien ruimte voor 

talenten en laten deze 

verder ontplooien; ook bij de 

leerkrachten.

We streven ernaarom bij 

ieder kind het maximaal 

leerpotentieel te bereiken. 

De klasleerkracht is de spil 

van deze zorg. Hij of zij 

werkt dag in dag uit met 

kinderen, observeert en 

evalueert. Op basis daarvan 

worden hulpvragen 

gesignaleerd aan de 

zorgcoördinator.

Onder ‘evalueren’ verstaan we 

het beschrijven en beoordelen 

van de leerprestaties en de 

vorderingen van uw kind. Het 

gaat daarbij niet alleen om 

kennis en vaardigheden, maar 

ook om gedragingen en 

houdingen als inzet, 

zelfstandigheid, initiatief, 

nauwkeurigheid, zorg en orde, 

sociaal gedrag, volledigheid, 

studiehouding, ‘leren leren’ …

Onze school organiseert 

jaarlijks een aantal activiteiten 

die tot doel hebben de leerstof 

op een levendige wijze aan te 

bieden. Het kan gaan om 

studie-uitstappen, stages, 

theater- of filmvoorstellingen, 

gezamenlijke bezoeken aan 

musea, enz.



Samen bereiken we veel meer!

Ouders

Ook op onze school hebben we een ouderraad. Als Corona het 

ons toe laat, wisselen we samen met enthousiaste ouders 

ideeën uit, maken we plannen en af en toe vergaderen we om 

alles concreet te maken zodat alle kinderen van onze school 

een leuke schooltijd beleven.



Het kostenplaatje: 
Basisscholen moeten zich houden aan een maximumfactuur die zij aan de ouders kunnen vragen. 
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:

•45 euro voor kleuters (per kleuterklas)
•90 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar)

In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. 
De school mag er geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs 
vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager 
onderwijs maximaal 445 euro.

Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden (zoals buitenschoolse kinderopvang, 
middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod ,…) Deze niet-verplichte kosten verschillen 
per school. Twijfel niet om hierover meer informatie te vragen bij de scholen zelf. 

Kansenpas: Sommige Sint-Niklase scholen bieden een korting op de schoolfactuur aan, informeer bij de 
school of zij kansenpaskorting geven. Bezorg een kopie van de kansenpas van jouw kind(eren) aan het 
secretariaat van de school. 
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs


Wil je graag meer weten?
Heb je nog vragen?

directie@dekleurboog.be
secretariaat@dekleurboog.be

0479/77.38.79
0471/81.16.15

Directie: Kristien van de Bergh 
Secretariaat: Wendy Bogaerts 

mailto:directie@dekleurboog.be


En bezoek vooral onze schoolwebsite,

www.dekleurboog.be

daar kom je nog meer over ons te weten!



Wil je je kind graag inschrijven?
Dan moet je hem/haar eerst online aanmelden via
http://www.naarschoolinsintniklaas.be/

Op deze website vind je alle info over aanmelden en inschrijven voor een school in Sint-Niklaas.
Heb je toch nog vragen? Of heb je graag hulp bij het aanmelden en/of inschrijven?
Neem deel aan één van de peuterspeelmomenten/informatiemomenten van stad Sint-Niklaas 
en stel al je vragen over naar school gaan in een persoonlijk online gesprek met een medewerker. 

De informatiemomenten gaan door op

dinsdag 19 januari
dinsdag 2 februari
dinsdag 16 februari
dinsdag 9 maart
dinsdag 23 maart

Telkens tussen 9 uur en 17 uur.

Inschrijven is verplicht en kan via

Loket kinderopvang en onderwijs
03 778 36 49 / kinderopvang@sint-niklaas.be

Huis van het Kind
03 778 37 00 / huisvanhetkind@sint-niklaas.be

http://www.naarschoolinsintniklaas.be/
mailto:kinderopvang@sint-niklaas.be

