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* VISIE EN PARTNERS

* ZORGWERKING

* OPENINGSUREN

* BEREIKBAARHEID/CIRCULATIEPLAN

* PARKING/ZOEN EN VROEM



Pedagogisch project - visie

• Onze gemeenteschool is een Nederlandstalige 
basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd 
onderwijs.  De inrichtende macht is het 
gemeentebestuur van Asse.

• Als openbare instelling staat onze school open voor 
alle kinderen, welke ook de levensopvatting van hun 
ouders/opvoeders is.

• Om deze visie uit te werken wordt er gebruik gemaakt 
van de leerplannen van OVSG.

• Wij hebben externe partners zoals CLB, 
ondersteuningsnetwerk, …
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Ouderwerking

• Er is een groep ouders (SCH’OUDERS) die een paar keer per jaar 
samenkomen en bekijken hoe ze ons als school kunnen helpen. Zowel 
financieel als met helpende handen op activiteiten.

Interesse? Mail naar schouders.gbsrelegem@gmail.com

mailto:schouders.gbsrelegem@gmail.com


Vragen?

Zorgcoördinator Sandra Surdiacourt

zorg@gbsrelegem.be

WIE?

Door klasleerkracht en

Zorgteam

(zorgcoördinator en zorgleerkrachten)

WAAR?

Klasintern

Klasextern

WANNEER?

Op vaste momenten en op zorgmomenten
We organiseren met vrijwillige leerkrachten ook 

huistaakbegeleiding voor kinderen van wie wij vinden dat 

ze dit nodig hebben.

HOE?

OP FASE 0 en 1: in de klas door leerkracht

- Differentiatie:

* In tempo

* Naar onder

* Naar boven

- Begeleiding in kleine groepjes

- Individuele begeleiding

- Toepassen redicodismaatregelen

OP FASE 2: zorgteam en klasleerkracht

- Preteaching

- Klasontdubbelingen

- Begeleiding in kleine groepjes

- Individuele begeleiding

- begeleiding anderstalige nieuwkomers

- Schrijfondersteuning (al vanaf K1)

- Hulp bij motorische ontwikkeling

OP FASE 3: CLB, zorgteam, klasleerkracht

- Aangepaste trajecten 

op maat van de leerling

mailto:zorg@gbsrelegem.be
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Dorpsstraat 1 

1731 Relegem

SPEELPLAATS

ZOEN EN VROEM
KLEUTERSCHOOL

LAGERE SCHOOL

4 CONTAINERKLASSEN

PARKING

VOETBALVELD
SPEELWEIDE

Station Zellik

Bus 243 en 820



Naschools kan u de kinderen om 15u komen ophalen via de bruine poort en uitgang langs grijze 
poort = rode pijlen
of via de groene poort binnen en buiten = groene pijlen

Vanaf 15u15 start de naschoolse opvang en dient u de kinderen op te komen halen via de grijze 
poort.
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Tot 8u kan u uw kind afzetten aan de voordeur.
Vanaf 8u tot 8u30 is dit via de grijze poort 
Aan de zoen en vroem of via de groene poort 
langs de parking,
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• PARKING

Wil je mee met je kind tot aan de groene 
poort? Dan parkeert u zich op de parking. 
Gelieve op de parking rekening te houden met 
de veiligheid van de kinderen en te parkeren 
op de voorziene plaatsen

• ZOEN – en VROEM

Op de kiss and ride zone 
stapt je kind alleen uit en 
gaat langs de 'voetjes' de 
school binnen. U rijdt dan 
verder met de wagen,
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* EERSTE SCHOOLDAG

* BOEKENTASPLANNER

* IN DE KLAS/VERJAARDAG/ZIEK?

* LICHAMELIJKE OPVOEDING

* LEVENSBESCHOUWING

* IN DE REFTER

* OP DE SPEELPLAATS

* OPVANG

* OPVOLGING THUIS
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Kijkmoment voor ouders en peuters 

voor ze instappen (afspraak via uitnodiging)

(afhankelijk van coronamaatregelen)

Plassen op potje

Pamper nodig? – graag met plakkers 

Kleuters starten elke dag met onthaal

Lagere school start op maandag met vertelronde

Ophalen einde schooldag

KP/K1 -> gang

K2-L6 -> stip op de speelplaats

Fluohesje tijdens donkere maanden

De peuters (KP) starten de eerste 3 dagen pas

om 8u45 zodat de juf hen kan opwachten

aan de voordeur.
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KLEUTERS

Boekentas zelf kunnen 

openen !

LAGERE SCHOOL
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25 kinderen per klas (maximumcapaciteit)

ICT 
Met mogelijkheden om digitaal te oefenen via

Kweetet

Bingel

Onze schoolwebsite

Fietslessen – speelplaats school

+ verkeersweken

Methodes lagere school

Schrijven – Karakter

Aanvankelijk lezen L1 –
Veilig leren lezen

Taal L2 t.e.m. L6 –
Verrekijker

Spelling L2 t.e.m. L6 –
Talent

Wiskunde – Katapult

Wereldoriëntatie - Wouw

Methodes kleuterschool

Schrijfmotoriek – Krullenbol



Bespreek dit steeds met 
de klasleerkracht.
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K2 en K3

VANAF L1

VANAF L1

• ZWEMMEN

De leerlingen van het lager onderwijs gaan om de twee 
weken zwemmen op MAANDAG in het zwembad van 
Asse,

Hiervoor kopen ze een badmuts aan via factuur van de 
school,

In de 3de kleuterklas is er al eens een les zweminitiatie.

• TURNEN

Vanaf de peuterklas is er 2u per week turnen.

Vanaf de 2de kleuterklas hebben ze hiervoor een turnzak 
en turnpantoffels nodig.

Vanaf het eerste leerjaar ook een blauwe of zwarte short 
en dan moeten ze een turn t-shirt van de school 
aankopen via factuur van de school.

De turnzakken blijven op school en worden voor een 
vakantie meegegeven naar huis om te wassen.

Wij turnen op school in de polyvalente zaal, in de 
turnzaal van GBS Mollem of in de sportzaal van PIVO.



Rooms-Katholieke 
godsdienst
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Als gemeenteschool zijn wij neutraal in levensbeschouwing 
en trachten wij alles aan te bieden waar vraag naar is.

Momenteel hebben wij 4 levensbeschouwingen op onze 
school.

Niet-confessionele
zedenleer

Protestants-evangelische 
godsdienst

Islamitische
godsdienst
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Kleuters en lagere school: aparte refter

KP-K1: 11u50 – 12u30 Lager: 3 shiften afhankelijk van zwemmen

K2-K3: 12u30-13u05 12u05: eerste shift

12u25: tweede shift

12u45: derde shift

GEEN Warme maaltijden

Enkel water meebrengen in de drinkbus.

Boterhammen in brooddoos

Beker met water in de refter

Helpers van lagere school helpen de kleuters met jasjes
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Kleuters en lagere school spelen in de 

voormiddag en namiddag apart. 

‘s Middags spelen ze samen

Speelplaatsafspraken:

- Regen = onder afdak

- Speelgoed is per klas aanwezig

- 3 speelvelden:

- Speelplaats

- Voetbalveld

- speelweide

ALLES naamtekenen

Aangezien er regelmatig

mutsen, sjaals, jassen, …

verloren gaan

AFVALVRIJE SPEELPLAATS =

- Koekjesdoos

- Fruitdoos

- Drinkbus met water
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SPINIBO
Voorschoolse opvang

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag te GBS 

Relegem

Van 7u tot 8u – 1 euro per begonnen half uur

Van 8u tot 8u30- gratis

Naschoolse opvang

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag te GBS Relegem

Van 15u tot 15u45 – gratis

Van 15u45 tot 18u15 – 1 euro per begonnen half uur

Woensdag

Van 12u05 tot 12u 45 – gratis te GBS Relegem

Nadien met gemeentebus naar Spinibo Zellik – Noorderlaan 7 

– 1731 Zellik: opvang van 12u45 tot 18u45 – 1 euro per 

begonnen half uur.
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LAGERE SCHOOL

Huiswerk en lessen opvolgen in agenda 

en classdojo

Er zijn ook digitale huiswerken.

Geen laptop thuis? Geef een seintje aan 

de school en we helpen jullie graag !

KLEUTERSCHOOL

Themabriefjes lezen en opvolgen via 

classdojo

WAT VERWACHTEN WE VAN DE OUDERS?

Op tijd op school

Zo kan je kind nog even op de speelplaats 

met vriendjes spelen om dan samen naar 

de klas te gaan,

Nederlands praten

naar de het schoolteam

Agenda opvolgen en elke dag handtekenen

zodat u weet waarmee uw kind op school 

bezig is

Berichten 

lezen op classdojo 

Brieven

tijdig invullen en terugbezorgen aan school
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* INFORMATIE

* OUDERCONTACTEN

* RAPPORT LAGERE SCHOOL

* EVENEMENTEN

* BETALINGEN



22

KLEUTERS

LAGERE SCHOOL – AGENDA

BELANGRIJKE WEETJES 

EN EVENEMENTEN
Via Classdojo

KALENDER – via onze website
http://www.gbsrelegem.be/index.php/docum

enten/maandkalender

THEMABRIEFJE (op classdojo)

TAKEN + LESSEN

MEEBRENGEN

PLANNING

WEBSITE

CLASSDOJO
Wij communiceren met ouders via CLASSDOJO,

Hier kan je de themabriefjes van de kleuters op 

terugvinden, de foto’s en filmpjes uit de klas 

maar ook de weetjes over het schoolgebeuren.

Je kan deze app ook downloaden op je 

smartphone.

Via classdojo kan je ook berichten sturen naar 

de leerkracht.

Je kan alle leerkrachten ook mailen. 

Voorbeeld 

juf(naam)@gbsrelegem.be 

meester(naam)@gbsrelegem.be

http://www.gbsrelegem.be/index.php/documenten/maandkalender
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EERSTE KLASSIKALE OUDERCONTACT

- Brief mee op 1 september

- Eerste dinsdag of donderdag van september

- Algemene info in refter

- Info met de klasleerkracht

- Sangria-avond ouderwerking

FEEDBACKGESPREKKEN

- Digitaal intekenen via de website

- 2 keer per jaar  

- + 1 doorloopmoment lagere school met 

einde schooljaar (ophalen rapport)

- Steeds gesprek met leerkracht mogelijk 

na afspraak via 

- Heen – en weermapje

- Agenda

- E-mail       @gbsrelegem.be 
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4 keer per jaar

- Eind oktober

- Voor kerstvakantie

- Voor paasvakantie

- Einde schooljaar

Puntenrapport –
Nederlandse taal,  wiskunde,  wereldoriëntatie

Sportrapport
Turnen / zwemmen / gezondheid

Attituderapport

Waardenrapport LBV 
Rooms – katholieke godsdienst / Niet-confessionele zedenleer / Islamitische godsdienst / Protestants-

Evangelische godsdienst

Extra’s

Redicodis – Rapport Anderstalige Nieuwkomers - Leesniveau 
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Snackske
SchoolfeestLentemarktCarnavalstoet + 

Pannenkoekenslag

Goede doel

Wijndegustatie Ontbijt aan huis CroquesSangria

Grootoudersfeest
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VERPLICHT? -> FACTUUR per 2 maand

Maximum kleuter : 45 euro

Maximum lagere school : 90 euro

meerdaagse extra-murosactiviteiten: ENKEL L5-L6 

ZEEKLASSEN = maximum 220 euro

VRIJBLIJVEND? -> CASH in gesloten omslag met naam en klas

Vb. abonnementen voor tijdschriften, nieuwjaarsbrieven, 

foto’s, steunacties, de kosten voor occasionele activiteiten, 

projecten en feestactiviteiten.
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* AANMELDING

* INSCHRIJVING

* STARTEN IN DE SCHOOL



http://aanmelden.asse.be 28

Stap

1 Aanmelden op http://aanmelden.asse.be

2 Kies uw school. (tip: Kies minstens 3 scholen. U kiest zelf welke 
school uw 1ste, 2de, 3de ,… keuze is.)

3 Wachten op ticket van inschrijving of wachtlijst

Uw kind krijgt een plaats in een school, in functie van 
uw schoolvoorkeur en uw woonplaats.

4 TOEGEWEZEN =  OK -> Ticket van aanvaarding
U krijgt mail voor al de nodige gegevens in te vullen en 
afspraak te maken om documenten te ondertekenen

NIET TOEGEWEZEN = GEEN PLAATS -> Ticket voor 
wachtlijst -> Wij bellen u op als er plaats is.

http://aanmelden.asse.be/
http://aanmelden.asse.be/
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Alle andere kinderen starten op 1 september om 

8u30

Voor de peuters wordt er steeds nog een wenmoment 

voorzien. Hiervoor krijgt u ook via mail een uitnodiging.
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• REFTERS

• SPEELPLAATSEN

• KLEUTERSCHOOL

• LAGERE SCHOOL



De kleuterrefter in onze 
polyvalente zaal
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De refter 
van de lagere school
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Onze speelplaats voor 
alle leerlingen
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De 4 voetbalvelden 34



Ravotten op de 
speelweide
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Verschillende hoeken in 
elke kleuterklas
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Werken aan de tafels of 
in de leeshoek
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Spelen en leren komen 
samen

38



Leren op papier en 
digitaal

39



Tussendoortjes op het 
digibord

40



Volledige concentratie 
voor de toetsen 41



mailto:gbsrelegem@asse.be

