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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. Wat is onze slogan?
Onze slogan is:

Iedereen kan iets. Niemand kan alles!
Samen kunnen we veel!
Ons Katholieke leerplan ZILL zorgt ervoor dat we aan alle domeinen werken zodat elk kind ten
volle kan ontplooien. Hier vind je de verschillende domeinen. Wil je hier meer uitleg over, dan
kan je deze vinden op https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

ZILL: zin in leren, zin in leven
SOCIO-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Uw kind gaat op een fijne manier om met anderen.

ONTWIKKELING VAN EEN INNERLIJK KOMPAS
Uw kind kent zichzelf en stelt zich weerbaar op.

ONTWIKKELING VAN INITIATIEF EN VERANTWOORDELIJKHEID
Uw kind is zelfstandig en neemt initiatief.
MOTORISCHE EN ZINTUIGELIJKE ONTWIKKELING
Uw kind heeft voldoende motorische en zintuiglijke vaardigheden.
ONTWIKKELING VAN ORIËNTATIE OP DE WERELD
Uw kind leert de wereld rondom zich kennen.
MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING
Uw kind kan op een positieve en veilige manier met media omgaan.
MUZISCHE ONTWIKKELING
Uw kind geniet van en ontdekt ‘beeld, muziek, dans en drama’.
TAALONTWIKKELING
Uw kind begrijpt en gebruikt taal en brengt dit over naar anderen.
ONTWIKKELING VAN WISKUNDIG DENKEN
Uw kind bouwt wiskundige kennis op en gebruikt deze waar nodig.
ROOMS KATHOLIEKE GODSDIENST
Uw kind groeit in verbondenheid en is gevoelig voor goed en kwaad.

3. Informatie over De Parel
Je kan ons opvoedingsproject dat vanuit de Christelijke Scholen van Vorselaar is gegroeid,
lezen op onze website onder schoolbrochure: www.vbs-deparel.be.

Onze scholengemeenschap ‘K(w)ALITI’ wordt gevormd door de vrije scholen van Kasterlee,
Lichtaart en Tielen: De Klimtoren, De Waaier, ’t Bosvriendje, De Parel en De Omnibus.

Enkele specialiteiten van De Parel waarover
je in deze brochure of op onze website meer
kunt lezen:
-

uitgebreide zorg

-

samenhangend team

-

werken met talenten

-

discipline op school

-

grote groene speelplaats

-

hardwerkende ouderraad

-

meerdaagse uitstappen:
4de leerjaar: TALENT-klassen
5de leerjaar: bosweek
5de en 6de leerjaar: zeeklassen
sportklassen

- moderne goed uitgebouwde turnzaal
- vele oudergesprekken
- vlotte samenwerking tussen kleuteren lagere school
-

leerkrachten volgen veel bijscholingen

- dagelijks gebruik van computers
- digitale schoolborden
- schooltuin
- werkvormen die zelfstandig werk
bevorderen

Het parelteam:
HET PARELTEAM

Directie

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

Leraren kleuterschool
Instapklasje: 2,5-jarigen
K1A
Samen met de instappertjes spelen, stoeien, knuffelen, … zo willen wij
hen een leuke start geven.
juf Ilse W.

Instapklasje: 2,5-jarigen
K1C
Geweldig om de instappertjes te zien openbloeien.
juf Jolien B.

3-jarigen
K1B
De kleutertjes houden ons jong van geest
en geven ons veel vreugde en plezier.
juf Chris en juf Ilse S.
4-jarigen
K2
Soms is het reuze druk en vinden we stoeien leuk.
Maar met kleuteryoga genieten we samen
van rust en stilte. Heerlijk!
juf Karin en juf Lieselore
5-jarigen
K3A
De 5-jarigen begeleiden naar het eerste leerjaar
is voor mij een boeiende uitdaging.
juf Valerie

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

Leraar zorg
Samen trachten we alle kleuters die zorg te geven die ze nodig hebben.
juf Tine

Leraar bewegingsopvoeding
Samen met alle kleuters gaan we er een leuk
en sportief jaar van maken!
juf Lieselore

Kinderverzorgsters
Als kinderverzorgster is
het fijn om in alle klasjes te helpen.
Juf Stien en juf Jolien J.

Poetsdames

juf Sabrina

juf Ria

Middagmoeders kleuterschool

Toezien, actief volgen, alles vlot later verlopen.
Het is fijn om ’s middags bij onze kleuters te zijn.
juf Ria, juf Cella en juf Greet

Leraren lagere school
1A
Het eerste leerjaar is een beetje toveren voor ons.
Ongelooflijk hoe kinderen na 1 jaar kunnen lezen,
schrijven en rekenen!!!
juf Caroline en juf Karolien
1B
Lesgeven in het 1ste leerjaar is elke dag nog even
boeiend! Elk kind zo zien groeien, is toch wel
fantastisch!
juf Els en juf Karolien
2A
Lesgeven is voor ons een uitdaging!
Zeer afwisselend werk.
De kinderen geven ons voldoening.
juf Sofie en juf Stien
2B
Lesgeven is voor ons iets bijbrengen aan kinderen
en zien dat ze er deugd aan hebben.
De Parel is een plaats waar iedereen zich thuis voelt.
juf Inge en juf Stien

3A
Lesgeven is voor mij leuke dingen doen.
De Parel is voor mij de school waar ik mij thuis voel.
meester Bart
3B
Lesgeven is mijn passie.
De Parel is een school met een heel hecht team.
juf Vanessa
4A
Lesgeven is voor mij met de kinderen op ontdekking
gaan. De Parel is voor mij een plek waar ik mij
creatief kan uiten
juf Leen
Lesgeven is voor mij samen met
kinderen genieten van het leren. De Parel is
voor mij de plaats waar ik me goed voel.
juf Ingrid
4B
Lesgeven is voor mij een roeping.
De Parel is voor mij dé school.
juf Veerle

4C
Lesgeven aan Pareltjes is iets wat mijn job zoveel voldoening geeft!
juf Lindsey
5A
Met veel plezier en enthousiasme hopen wij er mee
voor te zorgen dat kinderen zich goed voelen en met
een glimlach naar school komen.
juf Bieke en juf Stien
5B
Lesgeven is voor mij de plezantste job ter wereld.
De Parel is een school waar het kind centraal staat.
meester Raf

6A
Lesgeven is iets wat ik nog altijd heel graag doe.
De Parel is een school die niet uit de weg gaat voor uitdagingen.
meester Geert
6B
Lesgeven is voor mij plezier beleven.
De Parel is dé ideale school.
juf Danny

Leraren zorg
Samen trachten we alle kinderen die zorg
te geven die ze nodig hebben.
juf Ann
Ik vind het geweldig om kinderen iets te leren en ze
te helpen in hun ontwikkeling. Heerlijk om daaraan te
mogen bijdragen!
juf Elien
Kinderen worden parels door ze te laten
ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen.
juf Stien
Zorgen voor de Pareltjes is iets wat mijn
job zoveel voldoening geeft
juf Karolien

Leraar bewegingsopvoeding
Alle pareltjes leren zwemmen is een toffe uitdaging.
juf Lore

Secretariaat

meester Jonas

ICT-coördinator

juf Katrien

meester Jan

Middagbewaking lagere school
juf Elke
meester Paul

meester Chris
juf Betty

Poetsdames en middagtoezicht in refter
juf Greet

juf Elke

4. Praktische informatie
Schooluren
We verwachten onze leerlingen minstens 5 minuten voor de aanvang van de lessen op school!
De schoolpoort is ’s morgens open om 8.15u, vanaf dat ogenblik is het toezicht op de kinderen
verzekerd.
De lessen beginnen om 8.30u en eindigen om 11.50u.
’s Middag hervatten ze om 13.15u en eindigen om 15.35u.
De speeltijden zijn op volgende tijdstippen voorzien:
voormiddag van 10.15u tot 10.30u
namiddag van 14.30u tot 14.45u

Voor- en naschoolse opvang
De Kinderclub ‘De Malle Molen’
Schoolstraat 55 – 2460 Lichtaart
Tel. 014/55 65 93
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:
 014/85 35 56
 014/55 65 93
 lkkasterlee@landelijkekinderopvang.be

Inschrijvingsvoorwaarden voor
kinderen die naar
het 1ste leerjaar gaan zijn:
-

het kind moet 6 jaar worden tijdens
het kalenderjaar waarin men in
september naar het 1ste leerjaar gaat

-

minstens 250 halve dagen
Nederlandstalig kleuteronderwijs
gevolgd hebben voorafgaand aan de
lagere school

Kinderen kunnen specifieke noden hebben.
Gelieve deze noden met de directie te
bespreken.

Sport op school
De lessen bewegingsopvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle
kinderen moeten eraan deelnemen.

Bewegingsopvoeding
Tweemaal per week gaan zowel kleuters als lagere schoolkinderen turnen.
Kleding Leerlingen van de lagere school dragen hun eigen turnpantoffels en kopen een
T-shirt met logo van de school op de opendeurdag in augustus.
Daaronder dragen ze hun persoonlijk donkerkleurig sportbroekje.
Dit alles wordt in een turnzak van de school gestoken.
Gelieve alles met naam te tekenen.

Zwemmen in de lagere school
Vanaf het eerste leerjaar staat het zwemmen op de lessenrooster. De leerlingen gaan zwemmen
in het zwembad ‘Kempenrust’ te Kasterlee.
Het vervoer en het gebruik van het zwembad is gratis voor de leerlingen van het 1ste leerjaar.

Middagsport
Elke week is er één leerjaar dat de kans krijgt om extra te sporten tijdens de middag onder
begeleiding van de B.O.-leerkracht.

Sport buiten de schooluren
Als sportactieve school doen we mee aan naschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag.
De deelname gebeurt met een voorinschrijving en op vrijwillige basis. In de loop van het
schooljaar krijgen de leerlingen daarvoor tijdig een aparte uitnodiging mee naar huis. Voor het
vervoer doen we beroep op enkele vrijwillige ouders en leerkrachten.

Hoe kom je als ouder aan informatie?
Opendeurdag zondag 24 april 2022 van 10.00 tot 12.00 uur → Voor alle nieuwe leerlingen.
Opendeurdag lagere school → op woensdag 31 augustus 2022 van 17.00u tot 18.00u
Infoavond eerste leerjaar → maandag 5 september 2022
Op deze infoavond verduidelijken de juffen van het eerste leerjaar de werking van het
1ste leerjaar. De infoavond start om 20.00 uur.
Individuele oudercontacten in de het eerste leerjaar zijn voorzien op einde oktober, in
januari op vraag van de leerkracht,voor Pasen en einde juni voor wie dit nog wil.
Nieuwsbrief: met de wekelijkse nieuwsbrief worden de ouders via hun persoonlijke mailadres
geïnformeerd over activiteiten en gebeurtenissen van de komende week.
Website: Op www.vbs-deparel.be vind je meer informatie.
Ouders zijn steeds welkom.

U kan als ouder ook meedoen op school
→ U kan lid worden van de ouderraad en daarin meewerken aan activiteiten die de school
ondersteunen: schoolfeest, kerstspel, kerstmarkt, …
→ U kan hulp bieden bij: creatieve activiteiten, voorlezen, uitstappen begeleiden, vervoer,
sportdag, werkavonden, …

5. Informatie over het 1ste leerjaar
De werking sluit nauw aan bij de werking van de kleuterschool:
-

daglijn aan de hand van pictogrammen

-

in kleine groepjes werken met een doorschuifsysteem
leeractiviteiten afgewisseld met speelse activiteiten
vlotte samenwerking met de kleuterscholen:
kriebeldag, voorlezen, terugkomdag, boswandeling, oudste
kleuters doen mee met contractwerk in het eerste leerjaar, …

De kinderen krijgen een goede begeleiding door peters en meters
uit het zesde leerjaar:
-

-

speelse rondleiding door de school
activiteiten samen:
schaatsen, dansen, relaxatie, sherborne,
gezelschapspelen, grabbelhuis, …
oefenen van hun nieuwjaarsbrief

W.O. en MUZO:
-

aansluiten bij de leefwereld van de kinderen
inbreng van elk kind wordt gestimuleerd
leerwandelingen, daguitstappen
klasdoorbrekend
aandacht voor techniek en verkeer

Wiskunde:
-

methode ‘wiskanjers’
werkt op inzicht
veel motiverende materialen
realistisch rekenen
sluit aan bij de leefwereld van kinderen
rekenverhaaltjes
veel differentiatie
extra inoefening op de computer, ook als huiswerk
op ontdekking met Tientje Tel, Leeuw Maat, …
speelse opdrachten
instructiefilmpjes

Nederlands:
-

methode ‘veilig leren lezen’, kim-versie
verhalen die de kinderen meteen aanspreken
computerprogramma voor het digitale schoolbord
rekenverhaaltjes
leesbevordering en leesplezier
dagelijkse inoefening op de computer
website met tips voor ouders
veel differentiatie, uitdaging op eigen niveau
inoefening op de computer in de klas en thuis
kinderen ervaren succes!

Godsdienst:
-

methode ‘Tuin van Heden’
schoolproject advent
schoolproject vasten
‘het kerstverhaal’ met echte schapen en een echt kindje Jezus
gebracht door ouders en oud-leerlingen

6. Extra zorg voor alle kinderen
Zorgcoördinatoren
In een school zijn vele kinderen die nood
hebben aan extra zorg.
Er zijn kinderen met leerstoornissen,
kinderen met een beperking, kinderen die
minder of juist meer begaafd zijn, …
Voor al deze kinderen hebben wij meerdere
zorgjuffen in de lagere school. Zij trachten alle
kinderen die zorg te geven die ze nodig
hebben.
Hoe doen we dit?
1. Op schoolniveau:
- zorgen dat leerlingen goed gevolgd
worden door een uitgekiend
leerlingvolgsysteem
- regelmatig overleg met leerkrachten
over hoe we leerlingen nog beter kunnen
ondersteunen
- steeds overleg met de ouders over de
aanpak van hun kind dat extra zorg nodig
heeft
2. Op leerkrachtniveau:
- samen zoeken naar aangepaste
materialen en methoden voor kinderen
die daar behoefte aan hebben
- ondersteuning door de zorgleerkrachten
in alle klassen
3. Op leerlingniveau:
- individuele hulp door klas- en
zorgleerkracht voor leerlingen die het
nodig hebben
- meestal in de klas zodat het klasgevoel en
samenhorigheid blijft

De zorgleerkrachten hebben door vele
nascholingen een grote deskundigheid
verworven op het vlak ‘Werken met kinderen
met bijzondere noden’.

OPENDEURDAG
ZONDAG 24 APRIL
van 10.00 uur tot 12.00 uur
met uitleg over de werking
in het 1ste leerjaar

OPENDEURDAG
woensdag 31 augustus
van 17.00 uur tot 18.00 uur

Kleuters van De Parel moeten zich niet inschrijven
om in het 1ste leerjaar te starten.
Kleuters van andere scholen die in het 1ste leerjaar willen
starten, kunnen zich inschrijven via: http://www.vbs-deparel.be.
Klik op ‘inschrijvingen’ – ‘eerste leerjaar’ – ‘digitale
inschrijving’.
Bij vragen mag je bellen naar 014 55 20 00.

