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Info brochure nieuwe leerlingen BS Ter Duinen 
 
Beste ouder 
 
Welkom op onze school. Wat fijn dat u voor ons kiest. We gaan er alles aan doen om ervoor 
te zorgen dat jullie zich hier thuis voelen. 
 
Zie hier enkele nuttige gegevens: 
 
Adres: Rode Kruisplein 8 – 3940 Hechtel- Eksel 
Tel: 011/73.47.11. 
Website: www.schoolterduinen.ga 
Facebook: GO Basisschool Ter Duinen 
 
• Directeur: Tom Lamberigts 

o Mail: directie@schoolterduinen.be 
 

• Secretariaat: Renilde Hurkmans 
o Mail: sec@schoolterduinen.be 

 
• Zorgcoördinator: Jolien Conjaerts 

o zorg.terduinen@gmail.com 
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Visie van onze school 
 
Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij 
kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische 
jongeren. Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze 
onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen 
schoolwerkplan. 
Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat 
op 20 november 1989 in New York werd aangenomen). 
Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de 
optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. 
Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en 
beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling 
leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. 
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch 
project. 
De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd 
voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij 
trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. 
Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van 
onze school in het bijzonder. 
De integrale tekst van het PPGO! Is terug te vinden op www.g-o.be. 
Daarnaast willen wij ons onderscheiden van de anderen door klemtonen te leggen in onze 
visie en extra aandacht te besteden aan bepaalde aspecten die kenmerkend zijn voor onze 
school. Aan de hand van een sterkte- zwakteanalyse hebben wij naast natuurlijk het 
kwaliteitsvol onderwijs waarvoor wij staan de 5 specifieke kenmerken ontleed die onze 
school typeert: ONZE 5 STERREN! 
 

Veel aandacht voor sociale vaardigheden 
Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Niemand leeft 
alleen. Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk. Maar een kind wordt niet geboren met het 
vermogen tot samenspel, het oplossen van ruzies, het uiten van gevoelens, … Dat moet het 
leren. Wij doen dit heel bewust. Onze kinderen helpen elkaar, niet alleen in de klas, ook 
daarbuiten. Leren is hier geen competentie. 
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Veel groen en bewegingsruimte 
 
Ruime klaslokalen, een grote groene speelomgeving met eigen speelpleinen voor de kleuters 
en de ouderejaars, een aparte overdekte (en verwarmde) speelplaats, veel sport- en 
spelmogelijkheden, … Dat verdient een eigen ster! 

Alles ligt zeer dichtbij 
De school ligt midden in de dorpskern. Uitstapjes naar de bibliotheek, de markt, … 
schoolzwemmen, deelname aan sportactiviteiten … zorgen ervoor dat de buitenwereld nooit  
veraf is. Leren in werkelijkheid is werkelijk leren! De naschoolse opvang is vlak naast de 
school.  

Optimale leercondities 
Computers in de klas, digitale schoolborden, een mediatheek, een techniekklas & 
techniekmobiel, een crea-klas, atelierwerking, een leerkrachtenteam dat zich voortdurend 
bijschoolt en openstaat voor nieuwe inzichten, aangepast meubilair, extra leerpakketten 
voor hoogbegaafden en kinderen met leermoeilijkheden, onderwijs in kleine groepen, … 
alles is aanwezig voor een veelzijdige ontwikkeling van het kind. 

Accent op welbevinden 
Om goed met anderen te kunnen omgaan, dien je over voldoende zelfvertrouwen en een 
positief zelfbeeld te beschikken. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Jezelf begrijpen, van 
jezelf houden en een geloof in jezelf opbouwen is zeer waardevol. Wie zich goed voelt, 
presteert beter. Wij maken hier tijd voor. Kleine ongelukjes, fiere mijlpalen, groot verdriet, 
nieuwe ontdekkingen … uw kind kan er altijd mee terecht bij de juf of meester. Hier mag uw 
kind nog kind zijn. Is dat geen geruststellend idee? 
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Schooluren 

   
De kinderen zijn welkom vanaf 8u35. Vanaf dit moment is er toezicht op de speelplaats. 
Voor dit uur zijn ze niet verzekerd, breng ze dus zeker niet vroeger! 
 
Communicatie  
 
Alle communicatie van de school verloopt via smartschool, ons online platform. Dit kan 
geraadpleegd worden via de browser op terduinen.smartschool.be of via de Smartschool 
app. Na de inschrijving wordt er een account aangemaakt. Deze info zal u via mail 
ontvangen. 
 
Eten en drinken 
 
Op onze school wordt er enkel water gedronken met uitzondering van ‘frisdrankdag’, elke 
laatste vrijdag voor de vakantie. Het drinken wordt steeds in een herbruikbare fles gedaan. 
 
Op maandag, woensdag en vrijdag wordt er steeds fruit gegeten onder de speeltijd. Op 
dinsdag en donderdag mag er een koek gegeten worden. Elke laatste vrijdag van de maand 
mogen de kinderen snoepjes mee naar school nemen. Alles wordt steeds in een 
koekendoosje gedaan zonder papier. In de namiddag is er geen speeltijd voorzien.  
 
Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie is er de mogelijkheid om soep te eten op 
school. 
 
Leerlingenraad 
 
Onze school bezit over een leerlingenraad met kinderen vanaf het 3de leerjaar tot en met het 
6de leerjaar. Deze kinderen worden gekozen door de leerlingen. Deze kinderen bedenken  
 
leuke activiteiten om op school te doen. Voorbeelden zijn: wielendag, snoepjesdag, gekke 
harendag, samenspeeldag met de kleuterschool etc. Zij vergaderen hierover elke maand  

Uur  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
8u35 – 8u50 Ochtendtoezicht 
8u50 – 10u30 Lessen 
10u30 -10u45 Speeltijd 
10u45 – 12u25 Vervolg lessen 

(Op woensdag tot 12u) 
12u25 – 13u25 Middagmaal + speeltijd Vrij Middagmaal + speeltijd 
13u25 – 15u05 Vervolg lessen Vervolg lessen 
15u05 – 15u30 Vervolg 

lessen 
    



         
5-sterrenschool waar ieder kind schittert! 

 

 
5       

 

 
samen met Juf Hilde en Juf Jolien. Aan het einde van het schooljaar is er ook steeds een fuif 
voor de leerlingen van het 1ste tot en met 6de leerjaar waarna de leerlingen kunnen bekomen 
van een druk schooljaar.  
 
GWP 
 
Om de 4 jaar gaan de klassen van L3 tot en met L6 op GWP naar de Breugelhoeve in Peer. 
Voor de thuisblijvers en de andere klassen wordt er een alternatief programma voorzien. 
 
Brengen en halen  
 
Kinderen worden elke dag gebracht en gehaald aan de poort van de fietsenrek.   
Gelieve deze tijden te respecteren. Ten laatste 15 min na schooltijd moeten alle kinderen 
zijn opgehaald. Indien het niet lukt, kan u steeds de school contacteren. 
 
Facturen 
 
Alle betalingen worden via een factuur aan de ouders bezorgd.  
 
Infomoment  
 
Aan het begin van het schooljaar, 1 of 2 september is er ook steeds een infomoment waarin 
u kan kennis maken met de juf of meester.  

Zwemmen 
 
De kinderen  van K3 tot en met L6 gaan een aantal keren zwemmen per schooljaar in 
Molenheide. Deze verplaatsingen wordt met de bus gemaakt.  
 
Dit zijn het aantal zwembeurten per klas: 
 
K3: 4 keer 
L1: 8 keer 
L2: 8 keer 
 
L3: 8 keer 
L4: 4 keer 
L5: 4 keer 
L6: 4 keer 
 



         
5-sterrenschool waar ieder kind schittert! 

 

 
6       

 

 
Lichamelijke opvoeding 
 
De leerlingen turnen 2u per week. Hiervoor dienen zij een t-shirt van de school aan te doen; 
Dit kan aangekocht voor 6 euro. Voor het overige dienen zij een sportbroek en aparte 
sportschoenen te voorzien. Voor de kleuterschool geldt een andere regeling.  
 
Leerkrachten 
 
Ons fantastisch leerkrachten team bestaat uit de volgende mensen: 
 
K1: Juf Marleen/Juf Valerie 
K2: Juf Caroline 
K3: Juf Dorien 
L1: Juf Marjon 
L2: Juf Annemie 
 
L3: Juf Hilde 
L4: Juf Chris  
L5: Meester Sam 
L6: Juf Sonja 
 
Leerkacht NCZ: Juf Sabine  
Leerkracht Prot. Godsdienst: Juf Laura 
Leerkracht Islam: Meester Erkan 
Leerkracht Katholieke Godsdienst: Juf Ann 
 
Onderhoud: Titiana Feyen, Ronny Kelchtermans en Raymond Vastmans 
 
We werken vaak klas overschrijdend en per graad. Dus uw kind kan reeds in contacten 
komen met andere leerkrachten en leerlingen. 
 

Kleuterschool 
 
Bij de start in de kleuterschool zal er een specifieke info brochure overhandigt worden met 
betrekking tot de werking van de kleuterschool. 
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We wensen jullie namens onze school veel plezier en een heel leuke tijd! 

Groetjes Team Ter Duinen 
 


