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Contacteer ons

Ga mee op (meerdaagse) uitstap; boerderijdag, zeeklassen,
bosklassen,... Of kom mee een vleugje cultuur opsnuiven
tijdens onze bezoeken aan musea, theater-, film- en
circusvoorstellingen, musicals, concerten,...

SAMEN ONTDEKKEN & BELEVEN

Ravot je rot op onze 2 speelplaatsen met duurzame en
natuurlijke speeltoestellen en in ons recent aangekocht
speelbos! 's Middags is het gezellig tafelen in onze 2 mooie,
ruime refters met soep en warme maaltijden. Leef je uit op
onze wieltjesdagen, DJ-vrijdagen en zoveel meer!

SAMEN SPELEN & DELEN

We staan samen stil bij unieke momenten in het leven;
tijdens mooie vieringen in de kerk, onze proclamaties in de KS
en LS en tijdens tal van leuke evenementen: Kerstboomborrel,
schoolfeest, kinderquiz, carnavalstoet, projectfuif, ...

SAMEN VIEREN & GENIETEN

Leer je school, je klas maar ook jezelf beter kennen! Wij
organiseren 'Openklasdagen', diverse oudercontacten (3x),
ouderraden, leerlingenraden, rapporten en zelfevaluaties.
Ontdek alle nieuwtjes in onze maandelijkse nieuwsflash.
Onze deur staat steeds open voor een (in)formele babbel! 

SAMEN REFLECTEREN & EVALUEREN

Word een Media-krak! In onze klassen stimuleren we
'mediawijsheid' met het gebruik van touchscreens,
digiborden, tablets en dootabs in alle leerjaren! Sla je
handen in elkaar en laat je creativiteit en nieuwsgierigheid
de vrije loop tijdens onze creanamiddagen en projectweken!

SAMEN LEREN & WERKEN

Sint - Katarinaschool Op zoek naar
een leuke,

warme school?

'School' maak je samen

Ik, jij, wij samen



Schoolwerking

We trekken er samen op uit en brengen een
bezoekje aan het ziekenhuis, Tivolipark, De
Schorre, Technopolis, Struisvogelnest,...

DAGUITSTAPPEN

Wij zetten ons sportiefste beentje voor!
Kadodderloop, scholenveldloop, zwemmen,
schaatsen, sportdagen, G-sportdagen; een
greep uit onze sportactiviteiten! We
worden een heer in het verkeer via
activiteiten als 'Meester op de fiets', 'Helm-
op-fluo-top', 'Strapdag' ons fietsexamen en
via onze samenwerking met BoDuKaP!

SPORT- & VERKEERSEDUCATIE

Samen op ontdekking! 
1ste graad: boerderijdag
2de graad: zeeklassen (3d)
3de graad: bosklassen (1w)

MEERDAAGSE UITSTAPPEN

Lagere school

In het 6de leerjaar gaan we op bezoek in secundaire scholen
om onze zesdeklassers te helpen bij hun studiekeuze. 
Zo stomen we hen helemaal klaar voor het middelbaar!

BEZOEK SECUNDAIRE SCHOLEN

Op onze school werken we samen rond de ZILL-
leerplandoelen van het Katholiek Onderwijs en
streven we de eindtermen van het lager onderwijs na.

ZIN IN LEREN, ZIN IN LEVEN

Ons enthousiast team van ouders geeft mee vorm aan
onze school. Via talrijke activiteiten (pannenkoekenbak,
textielinzameling,...) en evenementen (quiz,...) brengen
ze ouders samen en zorgen ze mee voor de financiële
ondersteuning van onze school.

OUDERRAAD

Tijdens onze klasoverschrijdende Muvo-activiteiten
zetten we graag de talenten van onze leerlingen in de
kijker. Ook ouders verwelkomen we graag om met hun
expertise mee muzische activiteiten te begeleiden. 

Elk jaar werken we met de ganse school een hele week
rond ons jaarthema. Deze projectweek koppelen we
aan leuke uitstappen en sluiten we af met een heuse
party! Voor leerlingen én ouders!

CREANAMIDDAGEN & PROJECTWEKEN

Via een ruim aanbod aan 'creativiteit' en 'muzisch aan
de slag' werken we in onze ruime kleuterklassen aan
het ontdekken en ontplooien van ieders talent. Op een
speelse manier bieden we in de 3de kleuterklas
voorbereidende activiteiten aan die een mooie basis
vormen naar het 1ste leerjaar toe.

TALENTGERICHT ONDERWIJS

Elke week krijg je als ouder een nieuwsbrief mee naar
huis met leuke nieuwtjes en weetjes uit de klasjes. Via
de klasblogs blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen
en kan je als ouder je kleine spruit aan het werk zien!

KLASBLOGS & WIST-JE-DATJES

Al onze klassen beschikken over digiborden of
touchscreens. Onze leerlingen gaan tijdens de les interactief
aan de slag met media. Via Dootabs en tablets maken we
ze wegwijs (én weerbaar) in het digitale
(onderwijs-)landschap. Via online leerplatformen als
Scoodle Play & Kweetet oefenen we onze leerstof in!

MEDIAWIJSHEID

Al meer dan 100 jaar is de Sint-Katarinaschool een
vaste waarde in onze dorpskern, gekend om haar
kleinschalige, familiale karakter. Achter onze gevel
bevinden zich ruime gangen, klassen en speelplaatsen,
gevuld met lachende gezichten, omringd door
gedreven leerkrachten. Een plek met veel liefde voor
kinderen en passie voor onderwijs...

ONZE SCHOOL
Vanaf het eerste leerjaar ontdekken we de weg
naar onze bibliotheek. We nemen deel aan de
Voorleesweek, nodigen leesouders uit en doen
klasoverschrijdende leesprojecten. Zo stimuleren
we het leesplezier bij al onze kinderen!

BIBBEZOEKEN & LEESPROJECTEN

Doorheen het jaar organiseren we integratiemomenten
tussen de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar om de grote
stap naar de lagere school te verkleinen. Onze eerste-
klassers krijgen een peter of meter toegewezen uit het 6de
leerjaar om de eerste stapjes mee te begeleiden.

INTEGRATIE, PETER- & METERSCHAP

Tijdens de 'Kom en doe mee week' kan je als
ouder met de klasgenootjes van je kleuter mee
creatief aan de slag gaan in de klas!

OUDERPARTICIPATIE

Ons 2 dagen durende
(groot-)ouderfeest waarbij onze
kleuters hun beste beentje
voorzetten! Volop genieten van 
spel, muziek, zang en dans!

OMAMA- & OPAPAFEEST

Reeds vanaf de onthaalklas
organiseren we via onze methode
'Krullenbol' voorbereidende
schrijfactiviteiten!

VOORBEREIDEND SCHRIJVEN

Kleuterschool

Vlakbij de school kunnen de leerlingen van naschoolse
opvang genieten bij de 'Kikiwikies'.

NASCHOOLSE OPVANG 


