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1. Wat schuilt er achter de naam ‘De Parel’?
Onze school is

De symboliek achter de naam ‘De Parel’ komt van Wouter Demerre.
Het logo is ontworpen door Geert Geuens.

De symboliek:
Elk kind is als een zee, een oceaan,
sommige met stille waters en diepe gronden,
andere met kabbelende, klaterende golven.
Maar in elke zee vind je parels.
Het is de opdracht van de school
om in elk kind het mooie, het edele,
het goede naar boven te halen.
Een parel verwijst naar schoonheid,
ook duurzaamheid (gaat niet zomaar kapot),
ook iets dat maar heel geleidelijk groeit
en dan nog in het verborgene van een schelp,
maar eens aan de oppervlakte een kostbaar goed is.
Bovendien bezit de parel
een natuurlijke kostbaarheid:
niet gekneed, gesmolten, gedrukt
of geslagen door de mens (zoals geld en goud)
maar als dusdanig ook door de natuur gemaakt.
Als beeld voor iets kostbaars
wordt het dus minder geassocieerd met
materialisme.
Ook Jezus was een parelvisser,
ook Hij haalde het beste in elke mens naar boven
en als school willen we Hem daar in volgen.

2. Informatie over ‘De Parel’
Je kan ons opvoedingsproject dat vanuit de Christelijke Scholen van Vorselaar is
gegroeid, lezen op onze website http://www.vbs-deparel.be
Vanaf 1 september 2003 zijn we gestart met de scholengemeenschap ‘K(w)ALITI’ die
gevormd wordt door de vrije scholen van Kasterlee, Lichtaart en Tielen:
De Klimtoren, De Waaier, ’t Bosvriendje, De Parel en De Omnibus.

2.1 De Parel is fier op
-

zorg op maat van elk kind

-

samenhangend team met veel ervaring

-

juffen volgen veel bijscholingen

-

ouders met vragen hebben dagelijks de mogelijkheid om de juf te spreken

-

groene speelweide met speeltuigen

-

een grote zandbak

-

gezellige kleuterrefter

-

uitgebreide kleutermediatheek

-

aangepaste spelmaterialen aan het klasthema

-

moderne goed uitgebouwde turnzaal

-

eenmaal per maand kriebeldag

-

grabbelhuis

-

werken met talenten van je kind

-

vlotte samenwerking tussen
kleuter- en lagere school

-

goede voorbereiding op het 1ste leerjaar

-

veilige schoolomgeving

-

hardwerkende ouderraad

3. Ons Parelteam

Directie:
Het doet me veel plezier om dagelijks
zo een geëngageerd team te mogen coachen.
juf Lydie

Leerkrachten kleuterschool:
Instapklasje; 2,5-jarigen
Samen met de instappertjes spelen, stoeien,
knuffelen,… zo willen wij hen een leuke
start geven.
juf Gerd (K1A)
Samen op weg gaan met kleuters
blijft een heel avontuur.
juf Chris (K1A)

3-jarigen
De kleutertjes houden me jong van geest
en geven me veel vreugde en plezier.
juf Chris (K1B)
Na vele jaren vind ik het nog steeds
boeiend en spannend om met kinderen te werken.
juf Ingrid (K1B)

4-jarigen
Soms is het reuze druk en vinden we stoeien leuk.
Maar met kleuteryoga genieten we samen van rust en stilte.
Heerlijk!
juf Karin (K2A)

5-jarigen
De 5-jarigen begeleiden naar het eerste leerjaar
is voor mij een boeiende uitdaging.
juf Valerie (K3A)

5-jarigen
Samen met kleuters bewegen, spelen,
knutselen,… vind ik supertof!
juf Ilse (K3B)

Leerkracht zorg:
Samen trachten we alle kleuters die
zorg te geven die ze nodig hebben.
juf Leen en juf Tine

Leerkracht bewegingsopvoeding + zorg:

Samen met alle kleuters gaan we er een leuk
en sportief jaar van maken!
juf Ilse en juf An

Kinderverzorgster:
Als kinderverzorgster is het fijn om
in alle klasjes te helpen.
juf Lieve

Middagmoeders kleuterschool:
Toezien, actief volgen, alles vlot laten verlopen.
Het is fijn om ’s middag bij onze kleuters te zijn.

juf Ria

juf Cella

juf Heidi

4. Pedagogische informatie
4.1 Ontwikkelingsaspecten

4.2 Extra zorg voor alle kinderen
In een school zijn vele kinderen die nood hebben aan extra zorg.
Er zijn kinderen met leerstoornissen, kinderen met een handicap, kinderen die
minder of juist meer begaafd zijn, …
Voor al deze kinderen hebben wij zorgjuffen.
Zij trachten alle kinderen die zorg te geven die ze nodig hebben.
Hoe doen we dit?
1. Op schoolniveau:
- zorgen dat kinderen goed gevolgd worden door een uitgekiend
kindvolgsysteem
- regelmatig overleg met juffen over hoe we kinderen nog beter
kunnen ondersteunen
- regelmatig overleg met de ouders over de aanpak van hun kind dat
extra zorg nodig heeft

2. Op leerkrachtniveau:
- samen zoeken naar aangepaste materialen voor
kinderen die daar behoefte aan hebben
- ondersteuning door de zorgleerkrachten in alle klassen
3. Op leerlingniveau:
- individuele hulp door klas- en zorgleerkracht voor kinderen die het
nodig hebben
- meestal in de klas zodat het klasgevoel en samenhorigheid blijft
De zorgjuffen hebben door vele nascholingen een grote deskundigheid verworven op
het vlak ‘Werken met kinderen met bijzondere noden’.

4.3 ’t Grabbelhuis
Onze werking
’t Grabbelhuis is een soort hoekenwerk doorheen de kleuter- en lagere school. De
bedoeling is om kinderen meer actief te laten leren.
Pluspunten:
- hechtere samenwerking tussen kinderen van de kleuter- en lagere school
- kinderen hebben plezier in het leren
- kinderen gaan op zoek naar hun talenten
- taalvaardigheid en sociale vaardigheden van kinderen worden in sterke
mate geoefend
- kinderen komen in contact met techniek zoals: vijzen, schroeven, timmeren,
metselen,…

4.4 STOP-project (Samen Sterker Op Pad)
Het parelteam vindt het belangrijk dat kinderen ‘luisteren’ en ‘zich aan afspraken en
groepsregels houden’. Hiervoor passen we de STOP-methode toe.
Eerst worden de afspraken en regels in de klas besproken. Als kinderen zich niet aan
de afspraken houden, worden ze in time-out gezet. De juf zegt kort tegen het kind wat er
is fout gelopen. Dan kan het kind tot rust komen en nadenken over zijn gedrag. Na de
time-out bespreekt de juf met het kind hoe het zijn gedrag positief kan ombuigen.
Het positief gedrag bij kinderen bevorderen blijft het hoofddoel van het STOPproject. Door veel positieve aanmoedigingen groeit het zelfvertrouwen van elk
kind.

5. Praktische informatie
5.1 Waar ligt De Parel?

Blok A
Blok B
Blok C
Blok D
Blok P

Onthaal + directie + lagere school
Lagere school
Kleuterschool
Lagere school + turnzaal + toiletten
Het Pareltje

5.2 Schooluren
De schoolpoort is ’s morgens open om 8.15u.
We beginnen om 8.30u en eindigen om 11.50u.
’s Middag hervatten we om 13.15u en eindigen om 15.35u.
Om de verkeersdrukte aan de schoolpoort te vermijden komen de kleuters ’s middags
en aan het einde van de schooldag 5 minuten vroeger naar buiten. Ze worden aan hun
rij bijgehouden totdat een ouder ofwel een begeleidster van de kinderclub hen daar
komt afhalen.

5.3 Inschrijvingsvoorwaarden
Een kleuter kan altijd ingeschreven worden, toch voorzien wij inleefdagen.
woensdag 21 maart 2018 en maandag 26 maart 2018
vrijdag 4 mei 2018 en woensdag 9 mei 2018
maandag 11 juni 2018 en woensdag 20 juni 2018
woensdag 17 oktober 2018 en maandag 22 oktober 2018
woensdag 12 december 2018 en maandag 17 december 2018
woensdag 30 januari 2019
woensdag 20 februari 2019 en maandag 25 februari 2019
woensdag 27 maart 2019 en maandag 1 april 2019
woensdag 22 mei 2019 en maandag 27 mei 2019
woensdag 12 juni 2019 en maandag 17 juni 2019
Op een inleefdag ben je welkom vanaf 8.35u tot 10.30u of vanaf 13.20u tot 15.00u.
Je kleuter mag dan meespelen in het instapklasje terwijl de ouders toekijken en vragen
kunnen stellen.
Maar pas wanneer je kleuter 2,5 jaar geworden is, kan hij/zij effectief naar school
komen. Hiervoor zijn wettelijke instapdagen vastgelegd.
maandag 16 april 2018 (kleuters ten laatste geboren op 16/10/2015)
maandag 14 mei 2018 (kleuters ten laatste geboren op 14/11/2015)
maandag 3 september 2018 (kleuters ten laatste geboren op 03/03/2016)
maandag 5 november 2018 (kleuters ten laatste geboren op 05/05/2016)
maandag 7 januari 2019 (kleuters ten laatste geboren op 07/07/2016)
vrijdag 1 februari 2019 (kleuters ten laatste geboren op 01/08/2016)
maandag 11 maart 2019 (kleuters ten laatste geboren op 11/09/2016)
dinsdag 23 april 2019 (kleuters ten laatste geboren op 23/10/2016)
maandag 3 juni 2019 (kleuters ten laatste geboren op 03/12/2016)

5.4 Voor- en naschoolse opvang
De Kinderclub ‘De Malle Molen’
Schoolstraat 55
2460 Lichtaart
Tel. 014/85 35 56
Deze opvang is erkend door Kind en Gezin.
Ze zorgt voor de opvang van de kinderen voor en na de school van 7 uur tot het begin van
de lessen en van het einde van de lessen tot 18.00 uur. De kinderen worden naar de
school gebracht en daar ook opgehaald door de begeleidsters. Nieuwe kinderen worden
ingeschreven na afspraak met de coördinator Marjan Dierckx.
Tel. 014/85 35 56 of 014/55 65 93 Email: lkkasterlee@landelijkekinderopvang.be

5.5 Zindelijkheidsbeleid
Indien je kleuter van 2,5 jaar niet zindelijk is, wordt deze niet geweigerd op onze school.
Daar deze jonge kleuter vaak geen besef heeft van toiletbezoek, is het belangrijk om
een vast ritme te krijgen en dit consequent vol te houden.
Daarom zorgen de juffen voor vaste tijdstippen voor toiletbezoek.
Aan de ouders wordt gevraagd om:
→ steeds een reservebroekje, losse pampertjes (dit is gemakkelijker dan pamperbroekjes) en ook hun eigen natte doekjes in hun boekentasje te steken
→ ook thuis aandacht te hebben voor vaste tijdstippen en deze consequent vol
te houden
Elke klasje is ook voorzien van een toiletje.

5.6 Samenwerking met ouders
→ U kan lid worden van de ouderraad en daarin meewerken aan activiteiten die de
school ondersteunen: schoolfeest, restaurantdagen, kerstspel, kerstmarkt,…
→ U kan naar school komen
- om creatieve activiteiten te begeleiden
- om voor te lezen
- om een wandeling mee te begeleiden
- om fruit te schillen
- om ons weg te brengen met de auto als we op uitstap gaan
- voor een interview

5.7 Op uitstap
-

Hoge Mouw
Circus Bruul / De Kloek / Breebos / …
Bos van Bo, Bos van Ed, Kabouterberg
theater
film
bibliotheek
boerderij, ziekenhuis, kasteel, tandarts,
dokter, verkeerswandeling, naar het kerkhof,…

5.8 We feesten graag!
-

kermis
sinterklaasfeest
kerstfeest
nieuwjaarsreceptie
verjaardagsfeestjes

-

grootoudersfeest
paasfeest
schoolfeest
carnaval
…

5.9 Woensdag is het fruitdag
De ene week krijgen de kinderen fruit op school, de andere week
brengen ze zelf fruit mee. Op de nieuwsbrief wordt steeds
vermeld wanneer de kinderen fruit krijgen op school.

5.10 Kleding
Mogen wij u vriendelijk vragen om in sjaals, wanten, mutsen en turnpantoffels de naam
van je kind te schrijven.
Gelieve ook steeds enkele reserve zakdoekjes in de boekentas te steken.
Door bepaalde activiteiten bestaat de kans dat kledij besmeurd wordt. Wij vragen de
ouders hiermee rekening te houden.
Bij ‘ongelukjes’ worden reservebroekjes door de school aangedaan.

5.11 Hoera! Verjaardagen!
De verjaardag, de dag van het kind, mag niet ongemerkt voorbijgaan. Het jarige kind
wordt in elke klas gevierd: een lied, een applaus, een kroontje,… Onze jarige kleuters
die graag iets meebrengen 'mogen' dat, maar we dringen erop aan het zeer beperkt te
houden. We vragen u vriendelijk om geen snoep, cola en cadeautjes mee naar de
klas te brengen. Houd het bij een kleinigheid (stuk fruit, koek, cake).
De kleuterjuffen hebben gezonde tips in elke klas.
Er worden ook geen extraatjes voor de leerkrachten mee naar school gebracht.

5.12 Info
Opendeurdag → op zondag 22 april 2018 van 10.00u tot 12.00u
in alle klassen van onze kleuter- en lagere school

Opendeurdag → op vrijdag 31 augustus 2018 van 17.00u tot 18.00u
Infoavond kleuterschool → dinsdag 18 september 2018
Op deze infoavond verduidelijkt de juf de werking binnen haar klas.
De infoavond start om 20.00 uur in de kleuterrefter.

Individuele oudercontacten in kleuterschool zijn voorzien in maart en juni.
Nieuwsbrief → met de wekelijkse nieuwsbrief worden de ouders via hun persoonlijke
mailadres geïnformeerd over activiteiten en gebeurtenissen van de komende week.

OPENDEURDAGEN
ZONDAG 22 APRIL 2018
van 10.00u tot 12.00u
VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2018
van 17.00u tot 18.00u

INFOAVOND
DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018
om 20.00 u
in de kleuterrefter

Tel.: 014 55 20 00
Email: info@vbs-deparel.be
Website: http://www.vbs-deparel.be

