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Ik ben een ontdekkingsreiziger

Ik volg een koers die ik niet ken

Ik heb het recht om te verdwalen

Zo kan ik worden wie ik ben.

- Stef Bos -
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Beste ouders,

Van harte welkom op onze school! Het doet ons plezier dat je voor 
ons gekozen hebt. 

Ons team zal zich dagelijks inzetten om jouw kind optimaal 
te begeleiden. Daaronder verstaan wij: goed onderwijs, een 
respectvolle omgeving en met een open blik. 

Elk kind is uniek en heeft daarom wel eens wat anders nodig dan 
de anderen. En daar spelen wij graag op in!

Met deze infobrochure willen wij onze school voorstellen en je 
meenemen in hoe het bij ons praktisch verloopt. 

De sterkte van onze school is absoluut de samenwerking tussen 
ouders, leerkrachten en directie. Daarom: welkom partner! En op 
naar een aangename samenwerking! 

WELKOM!
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IEDEREEN ZELFSTANDIGE PILOOT

GEZONDE BALANS TUSSEN LICHAAM EN GEEST

DE MAATSCHAPPIJ POSITIEF BEÏNVLOEDEN

GRENZEN VERLEGGEN

GROEIEN IN EEN SNEL VERANDERENDE DIGITALE WERELD

Elke leerling oefent de nodige vaardigheden om het leren zelf in handen te nemen. Leren is eigen aan het leven, het 
is de uitdaging om onderwijs zo te organiseren dat elk kind op maat begeleid wordt om maximaal te ontwikkelen. De 
ontwikkelingsdoelen (kleuterschool) en eindtermen (lagere school) zijn daarbij onze leidende factor.

Op onze school kennen en ervaren kinderen het plezier van leren en studeren in een ruime, groene omgeving. Het draait 
echter niet enkel om presteren maar wel om het evenwicht te bewaren tussen leren en rust vinden bij jezelf. Onze school 
is een plaats waar kinderen graag komen en zichzelf kunnen zijn. We stimuleren beweging niet enkel buiten of tijdens de 
turnles, maar ook in de klas.

Een goede relatie tussen school en ouders is essentieel om de leerlingen te laten ontwikkelen tot zelfbewuste, weerbare en 
verdraagzame burgers met een heldere kijk op de maatschappij en de diverse wereld om zich heen.

Naast de vaardigheden en kennis leren we onze kinderen een attitude aan van probleemoplossend denken waardoor ze 
zelf in staat zijn nieuwe, onverwachte hindernissen te overwinnen. De leerkracht stimuleert de leerlingen om hen steeds 
verder te laten groeien onder het motto ‘Proberen is leren!’. Altijd net dat tikkeltje meer.

Het ontwikkelen van actuele digitale vaardigheden is van belang om toegang te krijgen tot informatie en om actief te 
kunnen deelnemen aan de hedendaagse én toekomstige maatschappij.

ONZE VISIE



8 9

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht 
klasse, ras, nationaliteit of politieke, filosofische en 
religieuze overtuiging. 

Hier zetten we op in door verschillende keuzevakken 
aan te bieden aan onze leerlingen. 

Keuzemogelijkheden: Keuzemogelijkheden: 

• Rooms-Katholieke godsdienst
• Protestantse godsdienst
• Israëlitische godsdienst
• Islamitische godsdienst
• Orthodoxe godsdienst
• Anglicaanse godsdienst
• Niet-confessionele zedenleer

LEVENS
BESCHOUWING

ZORGBELEID

Bij ons ontdek je je talent!

Ieder kind is anders. Je leert op je eigen manier en 
daar zetten wij op in!

Snelle werker, wiebelaar, nood aan stilte, extra 
uitdaging nodig, anderstalig,…?! Onze leerkrachten 
zorgen dat elke leerling krijgt wat hij/zij nodig heeft. 
Wij dragen samen de verantwoordelijkheid.

Babbeltje nodig?! Ontdek onze praatbrievenbussen. 
Je kind kan terecht bij elk teamlid. In onze vertrouwde 
omgeving zijn wij er voor elkaar. Wij kennen elkaar en 
geven elkaar de ruimte.

Ruzie?! In ons giraffenhuis leer je op een positieve, 
zelfstandige manier omgaan met conflicten.
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PRAKTISCH
2021-2022

Maandag & Dinsdag
08.50 • 12.00 & 13.00 •15.40 uur

Woensdag
08.50 • 11.35 uur 

Donderdag & Vrijdag
08.50 • 12.00 & 13.00 •15.15 uur

LESTIJDEN

Er is elke dag gratis toezichtgratis toezicht door een leerkracht 
• voor de lestijd vanaf 8.15 uur
• een kwartier na de lestijd

TOEZICHT

Er wordt voor en na de les betalende opvangbetalende opvang voorzien. 
Dit kost 0,90 euro per beginnend half uur.

Maandag & Dinsdag
07.00 • 08.15 & 15.55 •18.00 uur

Woensdag
07.00 • 08.15 & 11.50 •13.00 uur

Donderdag & Vrijdag
07.00 • 08.15 & 15.30 •18.00 uur

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Onze school beschikt over een eigen busvervoer voor 
het ophalen en thuisbrengen van leerlingen. Meer 
info verkrijg je op het secretariaat. 

BUSVERVOER

Je betaalt 0,50 euro per kind per middag. Alle 
bestellingen worden 1 keer per maand afgerekend 
via de schoolfactuur. 

MIDDAGVERBLIJF

Gemeentelijke buitenschoolse opvang: ‘t Pinkeltje
Lierselei 17 • 2390 Malle • 03 320 98 56

Wij beperken graag ons afval!

• Lunchpakket nemen we mee in 
een brooddoosbrooddoos

• Drinken bij voorkeur in een 
drinkbusdrinkbus. 

• Gebruik koeken- en fruitdoosjeskoeken- en fruitdoosjes. 

AFSPRAKEN
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JAARPLANNING
2021-2022

Grootoudersfeest:Grootoudersfeest: Woensdag 10 november 2021

Scholencross:Scholencross: Donderdag 31 maart 2022

Schoolfeest:Schoolfeest: Zondag 24 april 2022

Kampeerklassen: Kampeerklassen: Donderdag 19 & vrijdag 20 mei 2022

Proclamatie 3de kleuterklas:Proclamatie 3de kleuterklas: Vrijdag 24 juni 2022 • 17.30 uur
Proclamatie 6de leerjaar: Proclamatie 6de leerjaar: Vrijdag 24 juni 2022 • 19.00 uur

Oudercontact: Oudercontact: driemaal per jaar (op uitnodiging van de leerkracht)

Ouderavond: Ouderavond: in  mei (indien leerkracht dit nodig acht)

ACTIVITEITEN
• Herfstvakantie: Herfstvakantie: van 1 tot en met 7 november 2021
• Kerstvakantie:Kerstvakantie: van 27 december 2021 tot en met 9 januari 2022
• Krokusvakantie:Krokusvakantie: van 28 februari tot en met 6 maart 2022
• Paasvakantie:Paasvakantie: van 4 tot en met 18 april 2022

Vrije dagen:Vrije dagen:
• Pedagogische studiedag: vrijdag 1 oktober 2021
• Wapenstilstand : donderdag 11 november 2021
• Facultatieve verlofdag: vrijdag 12 november 2021
• Pedagogische studiedag: woensdag 1 december 2021
• Facultatieve verlofdag: maandag 31 januari 2022
• Pedagogische studiedag: woensdag 16 februari 2022
• Pedagogische studiedag: woensdag 25 mei 20222
• Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022
• Brugdag: vrijdag 27 mei 2022
• Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022

SCHOOLVAKANTIES EN VRIJE DAGEN
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SCHOOLTEAM

Emmanuela Vervoort 

DIRECTIE SECRETARIAAT

Suzy Mariën Kris Pluym

LEERKRACHTEN LEVENSBESCHOUWING

Juf Isobel Meester Duran
Protestantse 
godsdienst

Islamitische
godsdienst

Zedenleer
Juf Nathalie

LEERKRACHT LO

Juf Saskia
Rooms-katholieke 

godsdienst

Juf Karine

ZORGCOÖRDINATOR

Juf Ann

LEERKRACHTEN KLEUTERSCHOOL

Juf Els Juf Griet

Juf Nathalie Juf Sofie

LEERKRACHTEN LAGERE SCHOOL

Juf Britt Juf Colinda Juf Kathleen

Juf Leen Juf Nancy Juf Peggy

Juf Viki Juf Sue Meester StevenJuf Christel
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INSCHRIJVINGEN

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:
• een kopie van de geboorteakte
• het trouwboekje van de ouders
• de identiteitskaart van het kind
• het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
• de reispas voor vreemdelingen

Bij de inschrijving nemen we een kopie van de ISI+-kaart of het paspoort waarop het rijksregisternummer vermeld 
staat. De ouders tekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is 
ingeschreven. 

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders: 
• Deze informatiebrochure
• Verklaring tot akkoord met het schoolreglement en pedagogisch inzicht
• Keuzeformulier godsdienst-zedenleer
• Verklaring: inschrijving van de leerling in 1 school

Onze nieuwe vriendjes kunnen samen met de ouders een stoeltje komen passen op onze openklasdagen. 

• Donderdag 7 & vrijdag 8 oktober van 09.30 • 10.30 uur

• Donderdag 25 & vrijdag 26 november van 09.30 • 10.30 uur

• Donderdag 13 & vrijdag 14 januari van 09.30 • 10.30 uur

• Donderdag 10 & vrijdag 11 februari van 09.30 • 10.30 uur

• Donderdag 17 & vrijdag 18 april van 09.30 • 10.30 uur

• Donderdag 9 & vrijdag 10 juni van 09.30 • 10.30 uur

Of op afspraak: bs.malle@inventoscholen.be of 03 312 02 31

OPENKLASDAGEN PEUTERS

Inschrijven kan je online op www.gomalle.be, www.gomalle.be, wij nemen dan contact met je op voor een gesprek en een rondleiding in 
de school. Je kan rechtstreeks een afspraak maken door te mailen naar bs.malle@inventoscholen.be of te bellen naar 
03 312 02 31.

INFO • RONDLEIDING • INSCHRIJVING
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SAMENWERKINGEN

CLB

De oudervereniging is een dynamische groep van enthousiaste ouders die zich vrijwillig, samen met de leerkrachten en de 
schooldirectie, inzetten voor een aangename en toffe schoolsfeer waarin iedereen zijn talenten ten volle kan ontwikkelen.

We organiseren en ondersteunen tal van activiteiten om BS ‘t Park nog leuker te maken. Denk bijvoorbeeld aan schoolfeest, 
koekjesverkoop, ondersteuning schoolwerking, … 

OUDERS

De schoolraad bestaat uit een aantal leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school. 
Zij geven in samenspraak met de directie advies voor het schoolbeleid. 

SCHOOLRAAD

Last but not least: onze leerlingen! Via deze raad kunnen leerlingen nieuwe ideeën, vragen en problemen in verband 
met de school duidelijk maken. Op deze manier krijgen ook de leerlingen inspraak in het schoolbeleid én leren ze zich 
organiseren, een mening vormen en samenwerken.

LEERLINGENRAAD

Ouders stellen zich vaak vragen over de ontwikkeling van hun kindde ontwikkeling van hun kind. 
Het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) staat daarom klaar voor 
leerlingen, hun ouders en de school. Ook als de school bepaalde zaken 
bij kinderen waarneemt, wordt het CLB ingeschakeld.

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
•  als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt
• als je moeite hebt met leren
• voor hulp met studie- en beroepskeuze
• als je vragen hebt over gezondheid
• voor het medisch onderzoek
• als je vaak afwezig bent of er problemen zijn
• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
• om vroeger of later aan de lagere school te beginnen
• voor ondersteuning en extra begeleiding
• ...
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Basisschool ‘t Park 
Herentalsebaan 54 • 2390 Malle

03 312 02 31 
bs.malle@inventoscholen.be 

WWW.GOMALLE.BEWWW.GOMALLE.BE

Basisschool ‘t Park behoort tot Invento Campus Malle en de Invento Scholengroep.

WWW.INVENTOSCHOLEN.BEWWW.INVENTOSCHOLEN.BE


