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En laat ons eens even ‘stoefen’:

•	 Recent	wonnen	we	de	‘Innovative	Teachers	Award’,	

een	wedstrijd	met	deelnemers	van	alle	landsdelen	en	

provincies,	van	basisschool	tot	secundaire	school.	Toen	

we	nadien	onze	landskleuren	mochten	verdedigen	op	de	

wereldwijde	editie	in	Parijs,	eindigden	we	tweede,	na	een	

project	uit	Zuid-Afrika.

•	 Bovendien	eindigden	we	ook	derde	bij	de	CST-awards.	

Deze	‘awards’	worden	toegekend	aan	scholen	die	

zich	gedurende	de	voorbije	twee	jaar	uitzonderlijk	

verdienstelijk	hebben	gemaakt	op	het	domein	van	ICT	in	

het	onderwijs.

•	 Bij	onze	tweede	GOK-doorlichting	(januari	2008!)	

scoorden	we	3,5	op	4.	Een	bank	vooruit	dus	en	een	kus	

van	de	inspecteurs!

School in de buurt 

Onze school wil geen eiland zijn! Daarom proberen we 

zoveel mogelijk deel te nemen aan het buurtleven: 

•	 Zo	probeert		elke	klas	jaarlijks	een	voorstelling	in	

De  Rataplan/De Roma mee te pikken.

•	 Elke	klas	gaat	één	keer	per	trimester	naar	de	

bioscoop in filmhuis Klappei.

•	 De	derde	klas	werkt	samen	met	Opsinjoren	aan	

een poets-abonnement, zo houden we de buurt 

mee proper en verdienen we tegelijk een zakcentje 

voor onze bosklassen…

•	 Buurtbasketploegje	‘Willibies’	geeft	alle	

eersteklassertjes een initiatiemiddag. 

•	 We	doen	natuurlijk	ook	altijd	mee	aan	

buurtgerichte	initiatieven,	zoals	het	Warm	Winters	

Wijkfeest.
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Het is een mooi kleurboek met een 
ongedwongen sfeer.
- papa van Bory

De school biedt niet alleen goed onderwijs, 
maar heeft ook aandacht voor de sociale en 
emotionele ontwikkeling van elke leerling. De 
kinderen leren er op een vanzelfsprekende 
manier omgaan met diversiteit. Wij zijn nog 
elke dag blij dat we kozen voor een school 
vlakbij huis!

- papa van Hannah, Kamiel, Martha en Roos

Lange kongostraat 21

2060 Antwerpen

Wij houden van de familiale sfeer. Het zijn toffe 
leerkrachten en een fijne directeur. Er is een 
goede samenwerking met de school. Ouders 
worden erg betrokken bij het schoolgebeuren. 
Leerlingen en kleuters worden goed 
opgevolgd.
- mama van Ayoub, Ibtissam en 

   Yasmina 



Diversiteit is onze troef …
Onze	school	telt	meer	dan	20	nationaliteiten.

Die	diversiteit	is	onze	troef,	en	een	enorme	rijkdom.	

Heterogeniteit	verhoogt	de	leerkansen	van	elk	kind.	Ook	

autochtone	gezinnen	vinden	ondertussen	de	weg	naar	onze	

school.	We	zien	dit	als	een	aanvulling	en	verruiming	van	onze	

diversiteit.	We	willen	dan	ook	bewaken	dat	onze	school	een	

afspiegeling	blijft	van	de	buurt!

… differentiëren onze tweede natuur!
Dat	‘het	gemiddelde	kind’	niet	bestaat,	daar	zijn	wij	al	lang	

achter.	Differentiëren	werd	langzaam	maar	zeker	onze	

tweede	natuur.	We	stemden	onze	lesroosters	op	elkaar	af,	

om	de	kinderen	de	kans	te	bieden	bepaalde	vakken	in	een	

lagere	of	hogere	klas	te	laten	volgen.	Zorg-	en	GOK-juffen	

staan	dag	en	nacht	klaar	om	kinderen	-als	ze	eraan	toe	zijn-	

telkens	nét	dat	ene	stapje	verder	te	laten	springen.	Onderwijs	

op	maat	wordt	zo	meer	en	meer	werkelijkheid.

Een team om trots op te zijn
We	zijn	ontzettend	trots	op	onszelf	als	team!	We	zijn	een	

hechte	ploeg	van	mensen	die	léven	voor	onze	school.	We	

hebben	de	voorbije	jaren	keihard	gewerkt	aan	kwaliteit,	

differentiatie	en	diversiteit.	We	staan	er	dan	ook	vandaag:	we	

durven	zonder	blozen	zeggen	dat	we	een	goede	school	zijn.	

En	we	blijven	openstaan	voor	vernieuwing.

Oase in de stad 

Omdat	onze	school	de	laatste	jaren	exponentieel	groeide	en	

er	in	onze	oude	gebouwen	geen	ruimte	was	voor	uitbreiding,	

waagden	we	in	2012	de	grote	overstap	naar	de	Lange	

Kongostraat.	Hoewel	we	nog	heel	wat	plannen	hebben	met	

de	gebouwen,	voelen	we	ons	hier	al	helemaal	thuis.	Onze	

nieuwe	stek	ademt	karakter	en	geschiedenis	uit	en	heeft	een	

gigantische	tuin.	Heerlijk:	zoveel	groen	en	ruimte	midden	in	

de	stad	…	

Voor- en nabewaking in de school zelf
We	bieden	voorbewaking	aan	vanaf	7u30,	en	nabewaking	tot	

18u,	in	de	school	zelf.	Die	opvang	gebeurt	ook	steeds	door	

dezelfde	mensen.	Vertrouwde	gezichten	dus! 

 

Samen	met	De	Vuurtoren	(onze	buurschool)	bieden	we	ook	

op	woensdagnamiddag	nabewaking	tot	17u.

Ouders toegelaten!
We	willen	jou	als	ouder	betrekken	en	op	de	hoogte	houden.	

Zo	krijgen	de	kleutertjes	elke	week	een	weekbrief	mee.	

Daarin	wordt	verteld	rond	welk	thema	er	gewerkt	wordt,	

welke	activiteiten	er	op	het	programma	staan	en	in	functie	

van	welke	leerdoelen,	waar	we	hulp	kunnen	gebruiken,	

wie	er	jarig	is,	…	In	de	lagere	school	wordt	dan	weer	

geëxperimenteerd	met	klas-blogs.	Neem	gerust	een	kijkje	op	

http://stmderdeleerjaar.blogspot.com/

Verschillende	keren	per	jaar	wordt	een	oudercontact	

georganiseerd,	ook	voor	de	kleuters.	Daarnaast	is	er	een	

actieve	moeder-	en	oudergroep.	Die	organiseren	jaarlijks	een	

rommelmarkt,	klusjesdag,	buffet	op	het	schoolfeest,	…

En	ken	je	dat	gevoel	van	‘Als	ik	maar	een	eens	vlieg	zou	

kunnen	zijn…?’	Elk	jaar	organiseren	we	een	open	klasdag.	

Op	die	dag	kun	je	je	kind(eren)	in	de	klas	aan	het	werk	zien.

Bovendien	worden	alle	instappertjes	nog	voor	hun	eerste	

schooldag	uitgenodigd	om	samen	met	mama	en/of	papa	

eens	te	komen	‘proefdraaien’	in	de	instapklas.

Methodieken
Om de eindtermen te bereiken en ervoor te zorgen dat 

onze kinderen zich lekker in hun vel voelen, gebruiken 

we verschillende methodieken: contractwerk op maat 

van elk kind, hoekenwerk, Slot Waardenburcht (een 

leuke methode voor sociale vaardigheden), tutor-

werken, een zeer doordacht ICT-beleid, … het lijstje is 

lang niet af en we blijven evolueren!

Ook onze kleuters zitten niet stil: zij hebben eveneens 

een knap uitgebouwd ICT-programma, de oudste 

kleuters gaan mee op bib-bezoek, we bedachten 

een ‘puzzelrups’ doorheen de hele kleuterschool, we 

ontwikkelden een knap uitgewerkt leerlingvolgsysteem, 

waarin we nauwlettend de vorderingen van elk kind 

optekenen, …

Wij zochten en vonden hier een warm nest. 
Een spiegel van de buurt waarin we wonen. 
We zien onze jongens elke morgen met plezier 
vertrekken. Goed gekozen dus!
- papa van Warre en Cas

We worden op de hoogte gehouden van de 
vorderingen van ons kind. We vinden het goed 
hoe ze de ouders en kinderen voorbereiden 
om van de kleuterklas naar de eerste klas te 
gaan.
- mama van Avinash, Aishvini, en 

   Harishna

We vinden het heel positief dat er een grote 
diversiteit is onder de afkomst van de kleuters. 
We worden goed op de hoogte gehouden wat 
betreft de activiteiten van de kleuters. De 
juffen zijn heel lief!
- papa van Romaisae en Khadija


