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Dag iedereen,  
 

Hier bij ons mag je zijn wie je bent. 
 

Iedereen is knap in iets en mag zijn  
talenten ontwikkelen. 

 
Wat ben jij zo mooi anders, 

 
natuurlijk niet meer of minder. 

 
Maar zo mooi anders! 

 
Ik zou je nooit 

anders dan anders willen! 
 

Muziekknap, rekenknap, taalknap,  
beweegknap, zelfknap, natuurknap, 

beeldknap, samenknap,… 
 

Ieder kind heeft zijn knappe kant. 
 

In onze school ontwikkelen we meer dan alleen verstand! 

 

 

  

 

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) 



 

 

LEERLINGENRAAD 
Via de leerlingenraad kunnen leerlingen nieuwe ideeën, vragen 
en problemen in verband met de school duidelijk maken. Leer-
lingen hebben recht op inspraak. De leerlingenraad is dus het 
aangewezen middel om kenbaar te maken wat goed gaat of wat 
nog beter zou kunnen. 

SCHOOLRAAD 

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij 
bestaat uit leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers uit de 
ruimere omgeving van de school. De directeur woont de verga-
deringen bij met raadgevende stem. 
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OUDERVERENIGING 

 
 
 
Vanzelfsprekend is er een oudervereniging actief. 
De medewerkers van onze oudervereniging hebben tot doel te 
helpen waar het kan, opdat onze kinderen zouden kunnen ge-
nieten van kwaliteitsonderwijs in de best mogelijke omstandig-
heden. 
 
Tevens tracht de oudervereniging zo veel mogelijk ouders  
positief te betrekken bij het schoolgebeuren. 
 
Ook is het de bedoeling om via allerlei activiteiten geld in te za-
melen dat kan aangewend worden om de studiekosten voor de 
leerlingen te verlagen o.a. financiële tussenkomst bij didacti-
sche uitstappen, eventuele materiële bijstand of om de school-
infrastructuur te moderniseren en te vernieuwen. 
 
 



 

 

GWP 

 
Boerderijklassen 1e graad 
20/5/2019 - 22/5/2019 

 
 

Kasteelklassen 2e graad 
23/4/2019 - 26/4/2019 

 
 

Natuurklassen 3e graad 
20/5/2019 - 24/5/2019 

 
 
 

 
 
 

  

 

GEGEVENS 

GO! Basisschool ‘t Park 
Scholengroep Invento 
Herentalsebaan 54 
2390 Malle 
 
03/312.02.31 
bs.malle@sgr3.be 
www.gomalle.be 
 
 
 
Directie: Emmanuela Vervoort 

 
 
 
 
 
Basisschool ‘t Park behoort tot Campus  GO! Malle. 
 
Algemeen directeur:  Patrick Hennes 
Adres:     Langestraat 221 
      2240 Zandhoven 
      03/658.52.31 
 



 

 

WELKOM 
 

Beste ouder(s), 

Van harte welkom op onze school! 

Het doet ons plezier dat u voor onze school gekozen heeft. 

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal 
te begeleiden. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, 
een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoe-
ding. 

Elk kind is uniek en heeft daarom wel eens wat anders nodig dan de 
anderen. 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze infobrochure willen wij onze school aan u voorstellen en u 
een aantal praktische inlichtingen verschaffen. 

De sterkte van onze school is een goede samenwerking tussen ou-
ders, leerkrachten en directie. We hopen ook goed met u te kunnen 
samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons 
schoolteam stelt. 

 

Bij ons is 
iedereen 

VIP 

  

 

LEVENSBESCHOUWING 
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Ons GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat open 
voor alle kinderen, ongeacht hun klasse, ras, nationaliteit en 
met respect en belangstelling voor alle politieke, filosofische en 
religieuze overtuigingen. 
 
De keuzemogelijkheden: 
*Rooms-Katholieke godsdienst 
*Protestantse godsdienst 
*Israelitische godsdienst 
*Islamitische godsdienst 
*Orthodoxe godsdienst 
*Anglicaanse godsdienst 
*Niet-confessionele zedenleer 
 
 



 

 

OUDERAVONDEN 

Dinsdag 4 september organiseren wij een infoavond voor alle 
ouders. 
Gedurende het schooljaar wordt er drie keer een individueel ou-
dercontact georganiseerd. 
In de maand mei voorzien wij een ouderavond op vraag van de 
leerkracht (indien nodig). 
 

De exacte data van de ouderavonden kan u terugvinden op de 
activiteitenkalender. 

  

 

PEDAGOGISCH PROJECT 
 
Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat 
zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jon-
geren, kan niet zonder een duidelijke visie en strategie. Onze school 
hanteert haar eigen visie, gelinkt aan het pedagogisch project van het 
GO! Het volledig uitgeschreven pedagogisch project kan u terugvinden 
op onze website. U kan een kopie schriftelijk aanvragen bij de direc-
tie. 
 
 
Voor het bieden van goed basisonderwijs steunen wij op vier pijlers: 
 

1.Brede vorming 
We streven ernaar de kinderen maximale ontplooiingskansen te bie-
den om sociaal vaardige mensen te worden. Ze leven en leren met 
hoofd, hart en handen tegelijk.  
 
2.Actief en constructief leren 
We hechten veel belang aan actief leren: de leerlingen leren zoveel 
mogelijk ‘al doende’. 
Constructief leren impliceert dat we de kinderen aansporen om zelf na 
te denken en eigen oplossingsstrategieën te ontwikkelen om een pro-
bleem of opdracht aan te pakken. 
 

3.Zorg voor elke leerling 
De persoonlijke ontwikkeling van ieder kind staat centraal. We willen 
een klimaat scheppen waarin aandacht is voor ieder kind. Elk kind, 
volgens zijn eigen mogelijkheden, zich maximaal laten ontwikkelen 
zowel op het gebied van de kennis als het kunnen: dat is de uitda-
ging! 
 

4.Verticale en horizontale samenhang 
Kinderen zien de werkelijkheid niet in vakjes. We trachten een vloei-
ende lijn te brengen in het leerproces vanaf de kleuterschool tot het 
einde van het zesde leerjaar. 

http://www.g-o.be/


 

 

Lestijden: 
Maandag en dinsdag  
8.50u—12.00u en  
13.00u—15.40u 
 
Donderdag en vrijdag 
8.50u—12.00u en  
13.00u—15.15u 
 
Woensdag 
8.50u—11.35u 

Toezicht: 
Er is elke dag gratis toezicht door een 
leerkracht vanaf 8.15u. 
Na de lestijden is er elke dag 15 minuten 
gratis toezicht door een leerkracht. 

Voor– en naschoolse opvang: 
Er wordt voor en na de les betalen-
de opvang voorzien. 
 
Maandag en dinsdag  
7.00u—8.15u en 15.55u—18.00u 
 
Donderdag en vrijdag 
7.00u—8.15u en 15.30u—18.00u 
 
Woensdag 
7.00u—8.15u en 11.50u—13.00u 
 
Tarief:  
€0.75 per beginnend half uur 

Gemeentelijke buitenschoolse opvang: 
‘t Pinkeltje            tel: 03/320.98.56 
Lierselei 17 
2390 Oostmalle 
 
 

Busvervoer: 
Onze school beschikt 
over eigen busvervoer 
voor het ophalen en 
thuisbrengen van de 
leerlingen.  
Info op het secretariaat 
te verkrijgen. 

  

 

ZORGBELEID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij ons is iedereen een VIP, bij ons is iedereen UNIEK 

 

Je leert met je hoofd, je hart en je handen. 
Bij ons wordt je leergierigheid geprikkeld. 

 

Sneller?!  Trager?!  Extra begeleiding?!  
Bij ons krijg je wat je nodig hebt. 

 

Bij ons vind je gemotiveerde leerkrachten. 
Bij ons zijn je ouders zeker welkom. 

 

Bij ons… 
 

Ontdek je je talent! 
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CLB Brasschaat 
Van Hemelrijcklei 81 

2930 Brasschaat 
 

03/651.79.11 
clb.brasschaat@sgr3.be 

   
 
 

Ouders stellen zich vaak vragen over de ontwikkeling van hun 
kind en dat is heel normaal. Het Centrum Voor Leerlingenbege-
leiding (CLB) is er voor de leerlingen, hun ouders en de school.  
 

Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 

Je kan naar het CLB… 
 

-als je ergens mee zit of je niet 
goed in je vel voelt 
 
-als je moeite hebt met leren 
 
-voor studie– en beroepshulp-
keuze 
 
-als je vragen hebt over je ge-
zondheid 
 
-... 

Je moet naar het CLB… 
 

-op medisch onderzoek 
 
-als je te vaak afwezig bent op 
school 
 
-voor een overstap naar het 
buitengewoon onderwijs 
 
-om vroeger of later aan de la-
gere school te beginnen 
 
-... 

  

 

Middagverblijf: 
Je betaalt €0.25 per kind en per middag. 
 
Er kunnen drank, broodjes en warme maaltijden besteld wor-
den. Bestellingen gebeuren op woensdag via een bestelbon. Alle 
bestellingen worden één keer per maand afgerekend via de 
schoolfactuur. In juni worden drank en maaltijden cash betaald. 
 

Wat kan er besteld worden: 
 
*Melkproducten: melk, aardbei, choco va. €0.40 
*Vruchtensap: appel, sinaasappel  va. €0.45 
*Water: plat, bruis     va. €0.42 
 
*Soep             €0.80 
*Warme maaltijd kleuters         €4.00 
*Warme maaltijd lagere school                    €5.00 
*Dessert             €0.60 
*Belegde broodjes           €3.50 
 
Opmerkingen: 
-Belegde broodjes vanaf 4e lj. 
-Warme maaltijd= soep, hoofdgerecht, dessert. 
-’Enkel dessert’ kan alleen in de lagere school. 
 

Afspraken: 
We beperken het afval zoveel mogelijk !! 

=>lunchpakket in een brooddoos, drank bij voorkeur in een 
drinkenbus, gebruik fruit– en koekendoosjes... 



 

 

Schoolvakanties en vrije dagen 
 
 
Herfstvakantie  29/10/18—2/11/18 
Kerstvakantie  24/12/18—4/01/19 
Krokusvakantie  4/03/19—8/03/19 
Paasvakantie  8/04/19— 22/04/19 
 
Facultatieve verlofdag  maandag 1/10/18 
Pedagogische studiedag  woensdag 28/11/18 
 
Pedagogische studiedag  woensdag 23/01/19 
Facultatieve verlofdag  maandag 11/02/19 
Pedagogische studiedag  woensdag 29/05/19 
Hemelvaartsdag   donderdag 30/05/19 
Brugdag                            vrijdag 31/05/19 
Pinkstermaandag   maandag 10/06/19 
 

  

 

WANNEER INSCHRIJVEN 

Rondleiding, informatie en inschrijving: 
-alle schooldagen van 8.30u—16.30u 
-vanaf 16 augustus van 10.00u—12.00u en 13.00u—
16.00u (op weekdagen) 
-na afspraak via 03/312.02.31 of via bs.malle@sgr3.be 
 
 
Openklasdagen peuters: 
Uw peuter kan samen met u een stoeltje komen passen 
van 9.30u—10.30u op de openklasdagen. 
Voor de data, kijk op www.gomalle.be 
U kan de kleuterblok ook bezoeken na afspraak via 
03/312.02.31 of via bs.malle@sgr3.be. 



 

 

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 ondertekenen 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 peda-
gogisch project 
*keuzeformulier godsdienst-zedenleer 
*verklaring: inschrijving van de leerling in één school 
 

 

  

 

Activiteiten 
 

 Donderdag 30/08/18    openklasdag  
 Dinsdag 4/09/18    infoavond 
 
 Maandag 8/10/18  schoolfotograaf
 Vrijdag 12/10/18  spaghettiavond 
 Woensdag 14/10/18 grootouderdag 
 Dinsdag 4/12/18  Sinterklaasfeest 
 
      Zaterdag 23/02/19  carnavalbal 
 Vrijdag 5/04/19   paaseitjes rapen 
 Zondag 5/05/19  schoolfeest 
 
 

… EN NOG VEEL MEER!!!!!!!!! 
 
 
 
 



 

 

SCHOOLTEAM 

Emmanuela Vervoort            Directeur 
 
 
Suzy Mariën     Secretariaat 
Kris Pluym     Secretariaat 
 
   
                                                  
                                                                
                                                               
 
 
 
 
Sofie Rosiers     
 Viki De Cnodder   
Els Van den Broeck   
 Griet Michielsen   
Kristel Vertessen    
 Christel Hermans 
Nancy De Sobrie 
 Saskia De Jongh 
Kathleen Michielsen 
 Peggy De Sutter 
Leen Laenen 
 Sue Lambrechts 
Colinda Adams 
 Steven Tax 
Britt De Bakker-
Peeters 
  
 

  

 

SCHOOLTEAM 
 
 Ann Verhelle 
Karine Van Gompel  
 Natalie Van Berendonck 
Duran Ay  
 Chris Van Looveren 
Maria Chrysochoidou 
 Glen Van Goubergen 
 


