GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL EKSEL

Wil jij weten wat ons onderwijs zo anders, zo bijzonder, zo rijk,… maakt ?
Of ben je benieuwd om te zien hoe en waarom onze leerkrachten de betrokkenheid van de kinderen
zo optimaal mogelijk maken ? We vertellen het je graag!
Zin in een bezoekje? Het schoolteam van de GBS maakt je graag wegwijs!

Onderwijsaccenten
• Kleuteronderwijs en lager onderwijs
met eigen ruime speelplaatsen
• Eén continue ontwikkelingslijn
doorheen onze basisschool
• Onderwijs op maat
• Hoekenwerk, contractwerk
• Initiatie Frans vanaf de kleuters
• Van spelend, ontdekkend leren
tot actief, zelfsturend leren

Een moderne school
met een eigentijds
karakter
• Moderne accommodatie
• Digitale schoolborden
en computers in alle klassen
• ICT-coördinator met ruime
computerklas
• Professioneel zorgteam:
zorg op maat van ieder kind

• Kindvriendelijke speelplaatsen
• Eigen verkeerspark

• Kindvolgsysteem van 2,5 tot 12 jaar

• Focus op techniek (S.T.E.M.)
• Verschillende polyvalente ruimtes

• Klasgerichte informatie naar ouders

met beamers, grote schermen,…
• Een sportieve school
met een waaier van schoolse
en naschoolse sportactiviteiten
onder leiding van een bijzondere
leermeester lichamelijke opvoeding
• Een gemeentelijke pluralistische
school met vrijheid van levensbeschouwing
• Continue bijscholing
van het leerkrachtenteam

• Dynamische leerkrachten
• Watergewenning voor
de oudste kleuters
• Zwemmen van het eerste tot en met
het zesde leerjaar gedurende
het hele schooljaar
• Een school waar we op
een eerlijke, open en echte manier
met elkaar omgaan!

Schoolgebonden
activiteiten zoals…
• Praktijkgerichte leeruitstappen
met gratis busvervoer

Een open school met…
• Voor- en naschoolse opvang
aan de school: De Speelvogel
• Voor- en naschools busvervoer

• Veilig in het verkeer:

• Ouderbetrokkenheid:

Strapdag, Sam de verkeersslang,…
• Grootouder- en sinterklaasfeest
• Dagdagelijks werken met computer,
internet, digitale schoolborden
• Realistische interactieve

oudergesprekken, leeruitstappen,
lees-, zwem-, knutselouders,…
• Info-avonden en kijkmomenten
voor nieuwe kleuters
• Hechte samenwerking tussen

leermomenten

oudercomité, CLB, schoolteam

• Kindvriendelijk schoolfeest

• Leerlingenparticipatie (Babbelbox)

• Zee- en bosklassen

• Didactische spelkoffers tijdens

• Taaluitwisselingsproject

de speeltijden

• Kersthappening

• Allerlei fietsjes, gocarts,…

• GBS-Kidsparty

voor alle kinderen

• Mondiale dag

• Respect voor ieders eigenheid

• Sjachermarkt

• Een boeiend speel- en leerklimaat,

• Tutti Frutti
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met duidelijke spelregels
en afspraken, strevend naar
een pestvrije school
• Toekomstgericht onderwijs,
met een wijde kijk op de wereld

GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL EKSEL
Groenstraat 8 - 3940 Hechtel-EKSEL
Tel. : 011 73 43 51 - www.gbs-eksel.be

