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Beste ouders

Welkom op onze warme school. 

Samen met jou willen we een schoolgemeenschap uitbouwen 
waarin iedereen zich thuis voelt en gelukkig kan zijn. We zetten 
ons elke dag in om onze kinderen maximale kansen te bieden om 
zich te ontplooien op alle vlakken: met hoofd, handen én hart.

Dat doen we door uitmuntend onderwijs aan te bieden, met veel 
aandacht voor sociale vaardigheden en leerkansen voor ieder 
kind. Hoe we dat concreet doen? Dat lees je in deze infobrochure. 

Tot binnenkort? 

Welkom in onze school! 

“Een warme school 
en een groep toffe 
mensen.” - Hannah 

Dat is niet alleen kiezen voor uitstekend onderwijs, maar ook 
voor...

Kiezen voor Lagere school De Basis...

Een gastvrije school. We verwelkomen ieder 
kind in een fijne en veilige omgeving. We zijn 
een leefgemeenschap: onze klassen en onze 
school zijn geen eiland. We werken samen, 
zodat onze kinderen kunnen opgroeien tot 
zelfstandige jongeren. Ouders staan niet 
buiten de school, maar zijn echte partners 
tijdens de hele schoolloopbaan. 

School in de ruime zin van het woord. 
Want leren doe je niet alleen in de klas. 
Onze ruime, toffe speelplaats nodigt uit 
tot bewegen, ontspannen en ontwikkelen. 
Daarnaast zetten we ook regelmatig écht 
een stapje in de wereld buiten de school. Of 
het nu voor een fotozoektocht door Duffel 
is, of één van de meerdaagse uitstappen, wij 
bereiden onze kinderen voor op de wereld 
buiten de klas. 

Aandacht voor sociale vaardigheden. 
Met dierenstad leren we onze kinderen 
om emoties te (her)kennen en er mee om 
te gaan. Daarnaast zetten we in op een 
sterk anti-pestbeleid en leiden we onze 
zesdejaars op tot conflictbegeleiders op 
de speelplaats. Tijdens de dag van de 
sociale verbondenheid gaan we nog verder 
en besteden we een hele dag aan sociale 
vaardigheden en samenhorigheid. 

Team Lagere school De Basis
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“Deze school is als een 
2de thuis voor mij!” - Flor

Onze troeven

Een speelplaats voor iedereen: knap en 
interactief

Onze speelplaats nodigt uit tot bewegen, 
interactie en expressie. Maar ook tot 
rustmomenten en ontspanning. Niet alleen sport 
en spel staan centraal, maar ook samenwerken, 
ontwikkelen en genieten. Leerlingen gaan op 
ontdekking in de verschillende zones met een 
rijke variatie aan mogelijkheden. Kortom: voor 
elk wat wils! Onze speelplaats is een leuke plek 
om vol energie avonturen te beleven en met 
nog meer energie van terug te keren.

Onze meerdaagse uitstappen

Het 2de leerjaar gaat op wereldklassen, 
het 4de leerjaar houdt van kasteelklassen 
en het 6de leerjaar geniet van 
zeeklassen. 3 topmomenten doorheen 
de lagere school waar onze leerlingen 
naar uitkijken. Een spannend, leuke en 
leerrijke tijd waarbij sociale omgang met 
elkaar centraal staat. 

Ons dierenstadverhaal

Sociale vaardigheden dragen we hoog 
in het vaandel. Concreet gebruiken 
we de axenroos (F. Cuvelier) om 
kinderen een denkkader aan te reiken. 
Zo kunnen wij oefenen met een ruim 
gamma aan relatiewijzen, zoals leiding 
geven, weerstand bieden, waarderen,… 
Op deze manier bieden we kinderen 
een ‘kompas’ om inzicht te krijgen in 
eigen relationeel gedrag en in dat van 
anderen.

Onze taalinitiatie Frans: reeds op jonge 
leeftijd

Voor kinderen naar het vijfde leerjaar 
gaan en taalvaardigheid Frans krijgen, 
zetten we via taalinitiatie reeds op jonge 
leeftijd in op de bewustwording van 
een vreemde taal. Via korte spelletjes, 
liedjes, … ligt de focus op taalplezier, 
taaldenken en taalattitude.
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Anti-Pestbeleid: gezamenlijke, 
doelgerichte aanpak

In onze school zijn enkele 
leerkrachten aangesteld om 
pestproblemen zo snel mogelijk 
aan te pakken én op te volgen. Zo 
proberen we, in overleg met gans 
het team, om ernstig pestgedrag tot 
een minimum te beperken.

Conflictbegeleiders: zesdeklassers

Leerlingen van het zesde leerjaar die 
zich engageren (en herkenbaar zijn 
aan hun witte pet), leiden we op tot 
conflictbegeleiders. We leren ze om 
snel en correct te reageren op ‘speel-
plaatsconflicten’, met respect voor 
alle partijen. Vanaf januari zetten we 
ze ook effectief in. Zo voorkomen 
we dat ‘kleine’ conflicten broeien en 
maken we van onze speelplaats een 
‘veilige’ en aangename plaats.

Dag van verbondenheid: project sociale 
vaardigheden

Op deze dag werken we klas- en 
leerjaardoorbrekend en gaan 
onze kinderen in kleine groepen 
opdrachten verwezenlijken rond sociale 
vaardigheden. Op deze manier willen 
we hen kansen bieden om stil te staan 
bij sociale interacties en zetten we in op 
samenhorigheid. Dat we op deze dag 
kunnen rekenen op helpende handen 
van vele ouders ervaren we als een 
geweldige meerwaarde.

Werking kleuters – eerste leerjaar: 
een vlotte overgang

Enkele keren per schooljaar werken we 
activiteiten uit die speciaal gericht zijn 
voor de kleuters van de 3de klas van onze 
kleuterschool én voor onze leerlingen 
van het eerste leerjaar. Deze activiteiten 
passen binnen een wiskunde- en/of die-
renstadproject. Op deze manier willen 
we de ‘overgangsdrempel’ tussen beide 
leerjaren zo klein mogelijk maken.
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Ons opvoedingsproject

Gastvrij

Op onze school zorgen we voor een fijne 
omgeving waarin alle kinderen zich veilig 
en gewaardeerd voelen. We verwelkomen 
gastvrij iedereen, van welke levensbe-
schouwelijke of religieuze achtergrond 
ook.

Harmonische ontwikkeling

Leren is meer dan van buiten leren. Samen 
willen wij een school uitbouwen waarin 
ieder zich thuis voelt en gelukkig kan zijn. 
Daarom hebben we aandacht voor hoofd, 
handen én hart. We besteden niet aleen 
aandacht aan leerinhouden en kennis, 
maar ook aan muzische en sociale vorming. 
Een schoolgemeenschap die zich continu 
inzet om kinderen – rekening houdend 
met hun individuele mogelijkheden – 
maximale kansen te bieden tot volledige, 
harmonische ontplooiing.

Engagement

Onze school is een leefgemeen-
schap. We willen meer zijn dan een 
leerinstituut met aan de ene kant de 
kinderen en aan de andere kant de 
directie en de leerkrachten. Want onze 
klassen en onze school zijn geen eiland: 
wij werken samen. 

Partners

Als katholieke dialoogschool 
verwachten we dat ouders echte 
partners zijn voor de opvoeding en 
vorming die de school hun kinderen 
verstrekt. Kiezen voor onze school 
houdt een engagement in. Ouders 
mogen van onze school verwachten 
dat ze betrokken worden in het 
samen school maken. Ouders mogen 
verwachten dat de school voor hun 
kinderen een leer- en leefwereld is die 
bijdraagt aan de opvoeding die ze hen 
zelf willen geven.
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Een dag uit het leven 
van een leerling

08.00 uur tot 08.30 uur:  de schoolpoort is open en je    
                                                         kan spelen onder toezicht

08.35 uur tot 10.15 uur:    lesmoment
10.15 uur tot 10.30 uur:   speelmoment
10.30 uur tot 12.10 uur:   lesmoment

12.10 uur tot 13.35 uur:   middagpauze
  
13.35 uur tot 14.15 uur:   lesmoment
14.15 uur tot 14.35 uur:   speelmoment
14.35 uur tot 15.35 uur:  lesmoment +  einde schooldag 

15.35 uur tot 16.00 uur:    Thuisrijen vertrekken of   
     leerlingen worden opgehaald 
 
De schoolpoorten zijn gesloten om 16.00 uur, op woensdag om 
12.30 uur.

 

Katholieke dialoogschool

Onze school is een katholieke 
dialoogschool. Dat is voor ons niet 
het opdringen van geloof en religie, 
maar het aanbieden en voorleven 
van de christelijke visie. Wij willen van 
onze school een plaats maken waar 
samengeleefd wordt, waar kinderen 
zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige, 
respectvolle en rechtvaardige jongeren.

Maximale kansen

Onze school is een leergemeenschap. 
We streven naar kwaliteitsonderwijs, 
waarbij we inzetten op de maximale 
ontplooiingskansen van het ‘totale’ kind: 
hoofd, hart en handen. Elk kind is anders 
en heeft recht op vorming aangepast 
aan zijn mogelijkheden. Daarom 
werkten we een intensief zorgbeleid 
uit. We ondersteunen kinderen die het 
moeilijk hebben. Kinderen die sneller 
leren dan hun klasgenoten bieden we 
voldoende extra uitdaging. We zijn een 
dynamische school die blijft inzetten op 
deskundigheid én vernieuwing.
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Middagmaal

Je kind kan op school blijven eten. 
Water (koud en warm) en melk worden gratis 
aangeboden. ‘s Middags is het aanbod van drank op 
school voldoende groot zodat leerlingen geen eigen drankjes 
(brik of blik) moeten meebrengen. Fruitsap is te verkrijgen tegen 
betaling, via een drankaart die je kan kopen op het secretariaat. 

Warm middagmaal

Kinderen kunnen soep bestellen om bij hun boterhammen op te 
eten.  Daarnaast bieden wij ook warme maaltijden aan. Je kan ook 
een vegetarische maaltijd bestellen. Meer informatie vind je op 
onze website. 

Nog aantal praktische zaken...

 
Voor- en naschoolse opvang

Je kind kan terecht op school vanaf 8.00 uur en tot 16.00 uur. Op 
woensdag is de school open tot 12.30 uur. Voor opvang vroeger of 
later kan je beroep doen op de voor- en naschoolse gemeentelijke 
opvang in de buurt. Meer informatie vind je op de website:

https://www.kinderopvangemmaus.be/speelvogels-buitenschool-
se-opvang-duffel

“Alle juffen en meesters 
zijn goed op hun eigen 
manier.”  - Emmeline
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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

Geheugensteuntje

Inschrijvingen

Je kan doorlopend inschrijven. Contacteer ons op T 015 30 38 38 
voor meer informatie. Je kan ook inschrijven in de zomervakantie: 
tijdens de eerste week van juli of de laatste week van augustus. 
op www.lagereschoolduffel.be/inschrijven vind je meer informatie 
over de inschrijvingen. 

Begin schooljaar 2022-2023

Het schooljaar begint op donderdag 1 september 2022 om 08.30 
uur.



Stationsstraat 4
2570 Duffel

T 015 30 38 38
www.lagereschoolduffel.be
info@lagereschoolduffel.be

Kom meer te weten over ons 
schoolleven op onze facebookpagina: 

www.facebook.com/LagereSchoolDuffel


