Talenten ontwikkelen
Berk en beuk… groots in ‘prikkelend’ onderwijs.
Op een gastvrije manier willen we kijken naar de ontwikkeling van het gehele kind.
Interesses van kinderen en het rijke pallet aan talenten staan centraal. Ook de aanwezigheid van
academie en sportverenigingen op onze locatie zorgt voor een verrijking!
We willen niet enkel figuurlijk een school in beweging zijn. Bewegen en gezonde levensstijl vinden
we in onze school belangrijk! Daarin investeren vinden we een must!

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te bewegen. Bewegen en een gezonde
levensstijl zijn heel belangrijke factoren bij de ontwikkeling van kinderen.
Met bewegingsopvoeding beogen we de totale persoonsontwikkeling van de kinderen. Wij
zien voordelen op vele vlakken.
Psychisch
Wie zich goed voelt in z’n lichaam loopt ‘gelukkiger’ rond. Voldoende bewegen is
belangrijk!...
Cognitief
Sporten of gewoon bewegen bevordert de concentratie…
Lichamelijk
Wie veel sport heeft minder kans op ziekten. Je spieren en botten versterken…
Sociale voordelen
Je leert samen spelen, samen winnen of verliezen.
De start van een goed bewegingsbeleid of sportbeleid begint met een goede
infrastructuur. Bij deze mogen we beide schoolbesturen danken voor de mooie, goed
uitgeruste sportzalen. Zowel voor de kleuterafdeling als voor de lagere schoolklassen.
We investeren eveneens in meer sporturen: boven de 2 verplichte sporturen krijgen de
kinderen regelmatig extra sport.
In de kleuterklassen stimuleren we het ‘dagdagelijkse’ bewegen.
Fietsjes worden veelvuldig gebruikt, klastussendoortjes horen bij het
dagprogramma, ‘Schrijfdans’ is een geïntegreerde bewegingsmethodiek als
voorbereiding op de schrijfmotoriek, de klassen hebben een bewegingshoek, bij
goed weer stimuleren we het buiten bewegen, tijdens de opvang wordt er extra
beweging aangeboden…
Brain gym of kinderyoga vinden ook hun ingang in de kleuterklassen.
De ‘bewegingsaanzet’ uit de kleuterafdeling trekken we door in de lagere afdelingen.
In de eerste graad bieden we, tijdens de zwemuren, extra sportleerkrachten aan
om optimaal te kunnen opsplitsen. We maken maximaal gebruik van de
sportmomenten op woensdagnamiddag. Bij speciale gelegenheden (wereldbeker
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voetbal, ‘ronde van…) organiseert de school klasdoorbrekende sportactiviteiten.
Wanneer mogelijk worden verplaatsingen per fiets gedaan.
Een

gezonde levensstijl wordt waar nodig gestuurd. Anderzijds worden heel

wat zaken voorgeleefd.
Woensdag én vrijdag zijn uitgeroepen tot fruitdagen. Frisdranken behoren niet tot de
schoolcultuur. Snoep wordt geweerd. Een verjaardagstraktaat kan met een koek, stuk
fruit, een klasboek, …
Veelvuldig drinken van water stimuleren we. De scholen hebben drankfonteintjes en
water drinken tijdens de lessen mag!!
Waar we kunnen, helpen we het milieu een handje.
We houden van brooddozen. Liever dan bergen afvalpapier!
Selecteren doen we met z’n allen. De nieuwbouw van de
kleuterafdeling kreeg een groendak en vele zonnepanelen
zorgen voor groene energie! De oudere gebouwen kregen
nieuwe dubbele beglazing. Waar mogelijk doen we aan
hemelwaterrecuperatie en… het is een verhaal zonder
einde. De inspanningen voor een gezond milieu moeten we
onverstoord verder zetten!
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