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Infomomenten
Dinsdag 17 | 01 | 2023 
tussen 17.00 en 21.00 uur.
Zaterdag 28 | 01 | 2023
tussen 10.00 en 17.00 uur.
Woensdag 01 | 02 | 2023
tussen 13.00 en 20.00.

Wil je het zelf ervaren? Kom 
met je instappertje naar onze 
infomomenten. Schrijf je in voor 
een persoonlijke rondleiding via de 
link: www.basisschoolursulinen.be/
praktisch/inschrijven

Kijkdagen School In Zicht
donderdag 02 | 02 | 2023
donderdag 09 | 02 | 2023
Meer info op de website:
www.schoolinzicht.be/mechelen

WELKOM! 
Groenstraat 22 - 2800 Mechelen
www.basisschoolursulinen.be
info@umbasis.be
T 015 28 84 41

www.facebook.com/Basisschool- 
UrsulinenMechelen/     

 

Inschrijvingen

Digitaal aanmelden van  
28 februari 2023 tot en met  
21 maart 2023 via de website 
www.kiesjeschool.be. 



Omdat ze het 
hart verdienen.

Welkom in 
onze school!

‘Omdat ze het hart verdienen’ … dit zijn geen 
loze woorden in onze school. 

Bijna 450 leerlingen ondervinden dit dagelijks.  
Bij ons ben jij uniek! 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?

Talentwerking

Regelmatig ontdekken we verschillende 
talenten. ‘Jij hebt inspraak’ is daarbij geen holle 
slogan. We dagen de kinderen uit om aan te 
geven wat ze zelf graag willen doen rond elk 
talent. Nadien evalueren de kinderen zichzelf en 
ontdekken ze dat ze meer talenten hebben dan 
ze zelf dachten. 

“Mijn dochter is heel enthousiast over de 
participatie in de klas. Ze is nu echt gemotiveerd 
om zelf te leren en komt met fonkels in haar 
ogen thuis vertellen over de les.”

-Kristof, papa van Elise

Onze troeven:
• Kwaliteitsvol onderwijs: samenwerking 

met secundaire school - Frans -  
werking voor snel-lerende leerlingen.

• Flextrajecten: een traject op maat van 
elk kind.

• Extra aandacht voor MUVO (muziek, 
kunst, drama, film ...).

• Nieuwe ruime klaslokalen met  
aandacht voor co-teaching.

• Aandacht voor elk kind: we  
kennen jou persoonlijk.

• Enthousiast, divers team.
• Slaaphoekje in de klas voor de jongste 

kleuters.
• Lekkere warme maaltijden in onze  

kleurrijke refter.
• Voor- en naopvang op school van 

07.00 tot 19.00 uur met gratis work-
shops (crea - drama - film - muziek).

• Huiswerkbegeleiding.
• Verjaardagsfeest in de kleuterschool:  

vier de verjaardag van je kleuter mee 
in de klas.

• Open klasdagen lagere school: zie je 
(klein)kind aan het werk in de klas. 

• Speelprikkels op de speelplaats.
• Actieve ouderraad.


