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Net dat ietsje meer 
Wij helpen kinderen ontwikkelen 



 
 

 

 

Beste ouder(s) 

 

Wij denken veel na over ‘goed onderwijs’ en hebben een duidelijke visie. We zijn er ons immers 

van bewust dat we mogen werken met uw meest kostbare bezit: uw kind(eren). Daarom 
vertellen we u graag over onze manier van werken.  

In dit beknopte infoboekje vindt u enkele grote lijnen van ons verhaal.  

Die lichten we graag toe tijdens onze infoavond van woensdag 3 maart 2021. Deze zal –jammer 

genoeg– digitaal moeten doorgaan. We zullen op onze website communiceren hoe we dit gaan 

aanpakken. 

Kom vrijblijvend ons verhaal eens beluisteren. We nodigen u ook graag uit om onze school in 

werking te bekijken. Een beeld zegt immers nog meer dan 1000 woorden. 

 
Welkom! Wel, kom. 

 

Warme groeten 

Geert Vandekeybus, directeur 

 

  



GOED GEVOEL 
 

 

Kinderen graag naar school doen komen is ons eerste doel. Daarna zullen ze vlot tot leren 
komen. Door betrokken kinderen, leerkrachten én ouders bereiken we meer.  
 

In onze ruime omgeving valt er altijd wel iets te beleven: spelen op onze mooie 

speelplaats, voetballen op de weide tijdens de middag, picknicken en werken in 

onze moestuin… Het kan allemaal. Ook tijdens de lessen worden deze ruimtes 

graag gebruikt! En eten ‘s middags doen we natuurlijk in de klas: niets zo gezellig 

als een babbeltje tijdens het eten met je vrienden. In de winter maakt elke klas een 
keertje soep (niet zelden met groenten uit onze eigen schoolmoestuin), die dan aan 

de hele school wordt uitgedeeld.   
 

Binnen onze schoolvisie vinden we het welbevinden ontzettend belangrijk. We streven ernaar 

dat kinderen zich goed voelen, zich thuis voelen, gelukkig zijn. Een aantal elementen die hier toe 

kunnen bijdragen zijn vertrouwen, betrokkenheid, interactie,… Op onze website leest u hier 

meer over.  
 

Alle eersteklassertjes krijgen een peter of meter uit het zesde leerjaar. Regelmatig doen zij 

een activiteit samen. Vrienden maken staat hoog in het vaandel op onze school. Iedereen kent 

iedereen. Kinderen leren enorm snel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen; iedereen is 

het gewoon om nieuwe kinderen op te vangen. Onze vriendschapsboom zorgt er mee voor dat 

alle kinderen steeds een vriendje vinden. 
 

Om het leesplezier te bevorderen, lezen kinderen samen. Drie keer per week is er een vast 

leesmoment met de hele school: LIST (lezen is top!). Niet alleen het lezen wordt hiermee stevig 

getraind, ook de verbondenheid tussen leerlingen, het ‘samengevoel’ wordt hier versterkt. 
 

Differentiëren betekent kinderen op hun eigen niveau laten werken. Dit vinden 

wij heel belangrijk. Alle kinderen worden uitgedaagd om het maximale te 

presteren. We geloven in de kracht van ontwikkeling van elke leerling. Zo 

kiezen kinderen regelmatig hun eigen ‘spoor’. Vraag hier zeker eens uitleg 

over bij een bezoek aan onze school. 

Op onze school presteert iedereen op zijn best!   



LEREN LEREN  

 
 
 

Onze school is voortdurend in beweging. Door na te denken over ‘goed onderwijs’, veel 

overlegmomenten en doordachte systemen (coöperatief werken, sporenbeleid, LIST,…) leren 

we onze kinderen meer dan leren alleen; we leren ook “leren leren”. Een juiste leerstrategie 

aanleren maakt veel verschil. Plannen, schema’s of mindmaps maken, verkennen-inprenten-

herhalen, een opbouw qua huiswerk van het 1ste tot het 6de leerjaar,… Dit alles helpt om onze 
leerlingen sterk voor te bereiden op de overgang naar het secundair! Dat horen we ook in 

overleg met verschillende middelbare scholen.   

In het vijfde en zesde leerjaar werken we daarom met uitgebreide 

“voorleerschema’s”. Dit betekent dat toetsen door de kinderen zélf zullen worden 

gepland: wanneer ga ik verkennen, wanneer ga ik inprenten (leren, oefenen,…), 

wanneer ga ik herhalen?  
Bovendien zetten we sterk in op samen leren, uitleggen aan elkaar en samenwerken met 

daarbij aandacht voor elkaar, voor attitudes en andere overkoepelende doelen. Door kinderen 

verantwoordelijk te maken voor hun eigen leren, zullen ze dit ook beter doen! 
 

Alle kinderen, op eender welke lagere school, moeten dezelfde einddoelen behalen. 

De aanpak om iets te bereiken, kan echter anders zijn. Daarin maken wij 

verschil. Wij willen kinderen helpen ontwikkelen. Kom dit gerust eens bekijken!   
 

 …onze Lagere School College Essen momenteel 270 leerlingen telt? 

 …deze leerlingen vooral afkomstig zijn uit heel Essen en Kalmthout? 

 …onze groene omgeving uniek is? Velden, bossen, onze speelplaats,… 
 …wij een uniek project hebben in Vlaanderen: de combinatie ‘samentuinen’ - schoolmoestuin? 

 …kinderen bij ons erg sterk zijn in het maken van vrienden? 

 …onze schooluren perfect aansluiten op de omliggende kleuterscholen? 

 …de overgang van de kleuterschool naar ons 1ste leerjaar erg sterk is? 

 



EVALUATIE   

 
 
 
 

We gebruiken veel verschillende manieren van evaluatie. Op onze evaluatiekalender vindt u 

hiervan een overzicht: wanneer komt het evaluatiemateriaal (werkboeken, portfolio, toetsen,..) 

mee naar huis, wanneer is het oudercontact, wanneer organiseren we een groeigesprek met 

uw kind, op welke momenten komt uw zoon/dochter met een groeiverslag thuis,… Ook 
informele gesprekjes op het eind van de dag, een woordelijke commentaar i.p.v. punten, een 

zelfevaluatie van uw kind, de agenda,… zijn manieren om kinderen op te volgen.  

Door een open communicatie met ouders willen we de kloof tussen ‘thuis’ en 

‘op school’ zo klein mogelijk houden. Samen maken we school. Die verbinding 

vinden we enorm belangrijk: verbinding tussen leerlingen onderling en tussen 

leerkracht en leerling, maar zeker ook in verbinding met ouders en iedereen die betrokken is 

bij de ontwikkeling van uw kind.   

 

 
 
 

 

  



 
  



Lagere School College Essen 
 

 
 
 

 

 
Beste ouder(s) 
 

Uw kleuter staat voor de grote stap naar de lagere school. Dit brengt sowieso een 
beetje stress met zich mee. Voor u, maar zeker ook voor uw oogappel(s). Reeds vele 
kinderen uit heel Essen en ook omliggende gemeenten maakten al de bewuste stap 

naar onze school. Daarom willen wij ook u uitnodigen om onze school eens vrijblijvend 
te bezoeken. 
 

Onze infoavond gaat door op woensdag 3 maart, in digitale vorm. Dat vinden we heel 
jammer, maar we kunnen niet anders. Op onze website zullen we alles bekend maken. 

U bent natuurlijk altijd welkom, wanneer het u past! We maken graag tijd om eens een 

wandeling door onze school te maken en om ons verhaal te vertellen. Een school in 
werking zegt vaak nog meer. Bel of mail gerust voor een afspraak.  
 

Hopelijk tot snel. 
 

meester Geert (directeur) en alle andere juffen en meesters 
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Net dat ietsje meer 
Wij helpen kinderen ontwikkelen 
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