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Innovatief onderwijs: onze school beschikt 
over moderne, ruime gebouwen. Naast een 
computer in de klas hebben we ook een 
computerlokaal, een mooie gymzaal en goed 
uitgeruste MUVO lokalen. Maar innovatie zit 
ook in hoe we werken: met een dynamisch 
team dat toekomstgericht les geeft. 

Differentiatie: vorming aangepast aan de 
mogelijkheden van elk kind. Dat doen we 
door binnenklasdifferentiatie, hoekenwerk 
en contractwerk. We schenken extra 
aandacht aan ‘leren leren’ en ‘leren leven’. 

Talentwerking: regelmatig werken we 
met talenteilanden. Aan de hand van 
verschillende eilanden ontdekken de 
kinderen hun talenten. We dagen de 
kinderen uit om ook zelf na te denken over 
wat ze op elk eiland willen doen: lezen op 
het taaleiland, dansen op het beweegeiland, 
...

Beste ouders

‘Omdat ze het hart verdienen’ … dit zijn geen loze woorden in onze 
school. 400 leerlingen ondervinden dit dagelijks. Bij ons is je kind 
uniek! 

We streven naar uitmuntend onderwijs, met innovatieve 
lesmethoden, in moderne gebouwen. Je kind krijgt hier de kans om 
zijn talenten te vinden en te voeden. Maar we vinden het minstens 
even belangrijk dat je kind zich thuisvoelt op onze school. We 
spenderen aan elke nieuwkomer extra aandacht. Van in het begin 
werken we aan een toffe klas, aan een (h)echte groep, aan een 
warme mini-familie.

Word jij ook deel van onze familie?

Welkom in onze school! 



4 5

Talentwerking/leerlingparticipatie

Op regelmatige basis gaan we eilandhoppen! 
Elk eiland heeft een bijzondere vorm en een 
bijzondere betekenis. Wat er te beleven is 
op de eilanden, werd nog niet ingevuld. 
Na een korte introductie, dagen we de 
kinderen uit om aan te geven wat ze graag 
op een eiland doen, of wat ze er nog zouden 
willen doen. Samen komen ze op heel wat 

ideeën, waar je als volwassene niet aan denkt! Zelf ontdekken 
de kinderen tijdens het eilandhoppen dat ze nog veel meer 
talenten hebben dan ze zelf denken.

Differentiatie

Ook naast de talentwerking zorgen we voor onderwijs 
op maat van je kind. Dat doen we door binnen de klas te 
differentiëren, te werken met hoeken- 
en contractwerk en voldoende 
aandacht voor leren studeren. We 
werken met uitgestippelde leerlijnen, 
die zijn aangepast aan verschillende 
instructieniveaus. Waar nodig krijgt 
je kind extra aandacht: heeft je kind 
een extra uitdaging nodig, of juist wat 
moeilijkheden met bepaalde leerstof? 

Onze troeven

Evaluatie van onze leerlingen

Via ons digitaal leerlingenvolgsysteem 
hebben we een zicht op de kwaliteiten 
en werkpunten van je kind. Wij brengen 
steeds de harmonische ontwikkeling in 
kaart. Regelmatig koppelen we terug 
met een rapport: je vindt er niet alleen 
vakken en vakonderdelen terug. Er is 
ook ruimte voor de beoordeling van 

attitudes, maar het belangrijkste element op het rapport is de 
reflectie door leerkracht, leerling en ouders. We brengen een 
proces in kaart en geen eindproduct. 

Sociale vaardigheden

Punten op een rapport zeggen veel, maar niet alles. Ze zeggen 
bijvoorbeeld niets over hoe een kind zich 
voelt op school, hoe het samenspeelt 
en hoe het zich gedraagt tegenover 
andere kinderen en de leerkracht. 
Daarom werken we met een apart 
rapport voor sociale vaardigheden. 
We evalueren doelstellingen waaraan 
we werken tijdens de lessen sociale 
vaardigheden. Je kind wordt hierbij 
betrokken: we gaan in gesprek en 
vragen dat kinderen zichzelf evalueren. 
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Moderne school

We beschikken over nieuwe 
schoolgebouwen, ruime en lichte 
klassen, en een goed uitgeruste 
gymzaal. Maar niet alleen onze 
gebouwen zijn modern en inovatief. 
Ook ons onderwijs gaat mee met 
zijn tijd. Naast een computer in elke 
klas hebben we een goed ingericht 
computerlokaal. We proberen 

onze leerlingen de wereld van morgen te laten zien in onze 
schoolomgeving. Een Open Leercentrum en smartboards 
helpen ons daarbij. Onze leerkrachten nemen deel aan 
seminaries, projecten en volgen kwalitatieve navormingen 
om op de hoogte te blijven en bij te dragen aan onze 
innovatieve leeromgeving.

Project schoolrijpheid

Al twaalf jaar lang organiseren we 
voor de ouders van onze 5-jarige 
kleuters het project schoolrijpheid. 
We nodigen je uit voor enkele 
infosessies boordevol tips om 
zelf de vooruitgang van je kind te 
volgen en stimuleren. 

Extra aandacht aan MUVO

Leren doe je niet alleen met je 
hoofd. Daarom besteden we ook 
veel aandacht aan beweging, 
muziek, kunst, drama en film. In 
ons goed uitgeruste MUVO-lokaal 
komen al onze leerlingen graag: 
van onthaalklas tot zesde leerjaar!

Speelplaats

Onze school heeft twee 
speelplaatsen: één voor de kleuters 
en één voor de lagere school. 
Wat ze gemeen hebben? Leuke 
speeltuigen en een inrichting die 
uitnodigen tot bewegen en samen 
spelen.

Een open kijk op de wereld

We maken tijd voor culturele, sportieve en sociale 
activiteiten. We nodig (groot)ouders uit, vieren sinterklaas 
en carnaval en genieten elk jaar van een groot schoolfeest. 
We trekken er op uit tijdens sportdagen, kleine en grote 
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uitstappen en naar het theater en 
de bib. In de lagere school nemen 
we je kind om de twee jaar mee op 
openluchtschool: boerderijklaasen 
in de eerste graad, zeeklassen in de 
tweede graad en bosschool in de 
derde graad. 

Open communicatie

We willen bouwen aan een school 
waar samenwerking en solidariteit 
een positief leer- en leefklimaat 
scheppen zodat onze leerlingen 
opgroeien tot relatiebekwame 
jongeren. Van iedereen, zowel 
leerlingen als ouders, leraren als 
directie verwachten we dat ze samen 
denken, overleggen en handelen 
en dit steeds vanuit respect voor 
elkaars mening. Leraren, leerlingen 
en ouders geven we inspraak in wat reilt en zeilt op onze 
school zodat zij zich mee verantwoordelijk voelen voor de 
vorming, de sfeer en de geborgenheid. Dat doen we door 
de leerlingenraad, Ouders en School, open koffie, ...

Een dag uit het leven 
van een leerling

07.00 uur tot 08.20 uur:  start opvang op school
08.20 uur tot 08.35 uur:  speelkwartiertje

08.35 uur tot 10.15 uur:    activiteiten in de klas
10.15 uur tot 10.30 uur:   speelmoment
10.30 uur tot 12.10 uur:   activiteiten in de klas

12.10 uur tot 12.40 uur:   middageten
12.40 uur tot 13.40 uur:   middgapauze
  
13.40 uur tot 15.20 uur:   activiteiten in de klas
15.20 uur tot 15.35 uur:   speelkwartiertje

15.35 uur tot 16.00 uur:    ontspanning
16.00 uur tot 19.00 uur:  start naschoolse opvang 
 
De huiswerkklas is er op maandag, dinsdag en donderdag tot 
17.00 uur, Het atelier is er op dinsdag, op donderdag en op 
vrijdag is het filmforum steeds van 16.00 uur tot 17.30 uur.
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Nog aantal praktische zaken...

 
Voor- en naschoolse opvang

Kinderen voor wie dit echt nodig is, kunnen ‘s morgens op school 
terecht vanaf 7.00 uur. ‘s Avonds is er opvang op school tot 19 
uur. Voor deze voor- en naschoolse opvang wordt een kleine 
vergoeding gevraagd.

Op woensdagmiddag kunnen onze leerlingen op school 
afgehaald worden tot 13.00 uur. Er is ook voorzien in woensdag-
namiddagopvang tot 19.00 uur. We voorzien ook dan een leuke 
knutselworkshop voor groot en klein. 

Dutje voor de kleinsten

Voor de allerkleinsten is er een mogelijkheid om in 
de namiddag een middagdutje te doen in ons slaapklasje. Na 
hun dutje kunnen ze gewoon mee aansluiten in de klas bij hun 
klasgenootjes.

(Warm) middagmaal

Kinderen die tussen de middagpauze niet naar huis gaan eten, 
kunnen in de eetzaal hun meegebrachte lunchpakket opeten. 
Daarnaast bieden we ook warme maaltijden aan, tegen een zeer 
democratische prijs.

Onze kleuters eten hun boterhammetjes op in de klas. 
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Ouders en School

Ouders & School is de ouderraad 
van Basisschool Ursulinen. 
De ouderraad bestaat uit 
enthousiaste ouders die zich 
samen met het schoolteam willen 
inzetten voor een plek waar onze 
kinderen zich gelukkig, welkom 
en “speciaal” voelen.

Wat doet de ouderraad?
 • Het schoolteam helpen (lezen 

met de kinderen, schoolfuif, 
schoolfeest,…)
 • Mee denken met het 

schoolteam
 • Ontmoetingsactiviteiten 

organiseren (Lichtjeswandeling, 
schoolbrunch, filmavond,…)
 • Informeren en communiceren

Alle ouders en grootouders 
met interesse zijn welkom! Voor 
sommige activiteiten zijn er 
aparte werkgroepjes:
 • Verkeer
 • Brunch
 • Lichtjeswandeling
 • …

Hou je niet van vergaderen, maar wil je graag helpen? Graag! 
We zoeken nog (groot)ouders die willen helpen met
 • Activiteiten of workshops begeleiden op school
 • Het kriebelteam (controle in geval van luizen op school
 • Een feest of activiteit
 • Taart of cake bakken (bv voor grootouderfeest)
 • Iets anders: waar ben je goed in? (vb. Een logo ontwerpen, 

vertellen over je beroep, brunch sponsoren,…)

Met de ouderraad organiseren we 
leuke activiteiten voor de kinderen. 
Maar daarnaast is het ook gewoon 
een gezellige groep ouders. 
-Mama Marleen
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Geheugensteuntje

Inschrijvingen

Onze school volgt de inschrijvingsprocedure van het LOP, regio
Mechelen. Je moet je kind aanmelden via www.kiesjeschool.be.
Meer informatie kan je terugvinden op onze website 
www.basisschoolursulinen.be, of bel ons op T 015 28 84 41. 

Begin schooljaar 2023-2024

Het schooljaar begint op donderdag 1 september 20223 om 08.35 
uur.

Instapdagen voor de kleutertjes van geboortejaar 2021 tijdens het 
schooljaar 2023-2024:

1 september 2023 geboren ten laatste op 01/03/2021
6 november 2023 geboren ten laatste op 06/05/2021
8 januari 2024 geboren ten laatste op 08/07/2021
1 februari 2024  geboren ten laatste op 01/08/2021
19 februari 2024  geboren ten laatste op 19/08/2021
15 april 2024  geboren ten laatste op 15/10/2021
13 mei 2024     geboren ten laatste op 13/11/2021

Kinderen geboren na 13/11/2021 stappen in op 
2 september 2024 (maar dienen zich nu in te schrijven). 

Onze scholengroep: KITOS

Onze school is onderdeel van scholengroep KITOS, Katholieke 
Scholengroep regio Mechelen. KITOS, dat staat voor...

Dankzij KITOS worden we professioneel ondersteund, waardoor 
we ons kunnen focussen op onze kerntaak: de leerling beter 
begeleiden in zijn schoolloopbaan. Binnen onze scholengroep 
werken we niveau-overschrijdend en -doorbrekend samen met 
andere basisscholen en secundaire scholen. Zo kunnen we onze 
middelen, financiën en competenties, efficiënter inzetten om een 
kwaliteitsvoller onderwijs te garanderen.
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=  kwaliteit en katholiek

=  individu en innovatie

=  talentgericht

=  openheid en onderwijs

=  solidariteit



Groenstraat 22
2800 Mechelen
T 015 28 84 41

www.basisschoolursulinen.be
info@basisschoolursulinen.be

Kom meer te weten over ons 
schoolleven op onze facebookpagina: 

www.facebook.com/BasisschoolUrsulinenMechelen


