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   Bezoek ons op facebook!

www.godenotelaar.be

ik + jij = wij

 

Wij maken samen

school!

Visie

Bereikbaarheid

* te voet of met de fiets
* met de schoolbus

* met de trein
* met de auto: schoolparking + eigen

Zoen & Zoefzone

Contact

 
*Hartelijke school
Het is een warme school waar groot en klein hun plaats
vinden en samen verantwoordelijkheid dragen. Onze
kinderen worden daarbij al van jongs af aan betrokken
via de leerlingenraad.  
Een school, waar geëngageerde leerkrachten dat
tikkeltje meer tijd en oog hebben voor uw kind, waar
uw kind graag gezien wordt, zodat het in vol
vertrouwen zijn of haar talenten en mogelijkheden kan
ontplooien.  
 
1 school = 1 familie!
 
*Differentiatie
Wij stemmen de leerstof zoveel mogelijk af op het
niveau en de vaardigheden van uw kind.  We bieden
passende begeleiding en gelijke onderwijskansen.
 
*Kwaliteit
Wij bieden uw kind een optimale voorbereiding op het
middelbaar onderwijs.  Onze school staat voor
kwaliteitsvol onderwijs binnen een krachtige leer-en
leefomgeving. De leerwinst staat voorop!
 
*Welbevinden
De leerlingen worden benaderd als een unieke
persoonlijkheid, een waardevol individu met eigen
ambities, interesses en talenten. Hierdoor krijgt iedereen
het gevoel erbij te horen en neemt het leerplezier toe. 
 
Welbevinden & betrokkenheid = sleutel naar leren!
 
*Participatie
Onze deur staat altijd open en we overleggen
regelmatig met u als ouder.  Ook alle inbreng en hulp
van ouders waarderen wij zeer.  U bent welkom in het
oudercomité, de schoolraad of gewoon om nu en dan
eens een handje of verstandje toe te steken.  Op onze
beurt werken we actief samen in de gemeenschap.
 
*Groene school
Onze school heeft tevens gezellige klassen, een
speelplaats met fietsenstalling, een zandbak,
speeltuigen, een grasveld met schooltuin, dierenhotel,
volleybal-en voetbalvelden,...
 
*Huis 11
De Notelaar is een school van het ‘Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap’ of kortweg GO!  
Er is een kleuter-en een lagere afdeling. Onze visie op
onderwijs is dan ook gebaseerd op ‘Het Pedagogisch
Project van het Gemeenschapsonderwijs’.   
 
 

Plan

Site GO! De Notelaar - 't Vlindertje - Stekelbees -

Keyseryk

respectvol
zelfstandig
leerplezier
betrokkenheid



Een sfeerbeeld Staan in de kijker:
 
 
 
 

-elk kind is VIP!
 

-veerkrachtige en wendbare organisatie
 

-brede totaalvorming
 

-Inzetten op vaardigheden
 

-Innovatieve schoolcultuur
 

-Franse initiatie
 

-Lezen, lezen en nog eens lezen
 

-Themaplanning
 

-Talentontwikkeling
 

-ICT + veiligheid online
 

-Kangoeroeklas
 

-Verkeer
 

-Actief burgerschap
 

-Groene school
 

-Anti- pestbeleid
 

-Ondernemingszin

De kangoeroeklas
geeft mij een leuke
extra uitdaging! 

~ LUCAS~

 

fijne werkplek
voor jong en
iets ouder :-)

~ SCHOOL T EAM ~

 

Hecht powerteam
plaatst uw kind

voorop!

~ D I R E C T E U R ~

M E E S T E R  S V E N

Ik ga graag naar 
school omdat 
we veel leren 

en plezier maken.
~LOUISE~

... we een MOS-school zijn. In onze
school hebben we oog voor de natuur.
Wij hebben dierenhotel, schooltuin...
waar leerlingen kunnen ontdekken en

leren.
 

... we meedoen aan gemeentelijke
activiteiten: klimaatbende,

scholenveldloop, sportdagen.
 

... we inzetten op sport: zwemmen,
turnen, speelkoffers, voetbaltornooi,...

 
... we stimuleren coöperatief leren:
meter-en peterschap 1ste met 3de

graad.
 

... onze 3de graad deelneemt aan bos-
en zeeklassen.

 
... we warme maaltijden aanbieden.

 
... er een mogelijkheid is om met de

bus opgehaald te worden. (busdienst) 
 

... er directe toegang is tot opvang voor
en na schooltijd, alsook tot het
kinderdagverblijf 'T Vlindertje.

 
... we actief samenwerken met de

bibliotheek van Boutersem.
 

... we leeruitstappen, workshops en/of
toneelvoorstellingen organiseren, die
tegemoet komen aan de leerdoelen.

 
...we jaarlijks een schoolfeest houden

betreffende ons jaarthema.

Wist je dat?


