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Onze school ligt hier

L. De Meesterstraat 1
9100 Sint-Niklaas



Wat is onze visie en missie? Wat typeert ons?

Een school kiezen is een belangrijke beslissing. Naast thuis is de school de plaats waar een kind het 

meest tijd doorbrengt. Daarmee is de school de belangrijkste partner van ouders in de opvoeding van 

hun kind. Voor ouders komt het erop aan een school te vinden die zo dicht mogelijk aansluit bij hun 

opvoeding en hun waarden. 

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een 

kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede ‘ mensen. De uniekheid 

van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale 

persoon: hoofd, hart en handen.

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te 

begeleiden.

Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen 

aansluiten bij die positieve ingesteldheid. Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. 

Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. 

Onze school is geen eiland op zich. Als voorbereiding op de maatschappij trachten we ons 
onderwijs integendeel zoveel mogelijk te betrekken op het leven buiten de school. Samenwerking 
met verschillende actoren die werkzaam zijn in Sint-Niklaas, is dus essentieel voor ons.
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Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

7u-8u Voorschoolse 
opvang

Voorschoolse 
opvang

Voorschoolse 
opvang

Voorschoolse 
opvang

Voorschoolse 
opvang

8u25-10u10 lessen lessen lessen lessen lessen

10u10-10u25 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd

10u25-11u40 lessen lessen lessen lessen lessen

11u40-13u05 middagpauze middagpauze 12u00-18u00 middagpauze middagpauze

13u05-14u20 lessen lessen Naschoolse 
opvang

lessen lessen

14u20-14u35 speeltijd speeltijd Naschoolse 
opvang

speeltijd speeltijd

14u35-15u25 middagpauze middagpauze Naschoolse 
opvang

middagpauze middagpauze

16u-18u Naschoolse 
opvang

Naschoolse 
opvang

Naschoolse 
opvang

Naschoolse 
opvang

Naschoolse 
opvang

Hoe ziet een schoolweek er bij ons uit? 



Hier voelt je kind zich goed!



• Via de ouderraad

• Via de schoolraad

• Helpende handen: ouders kunnen doorheen het jaar een handje toesteken

• Schilouders op donderdag voor het project Oog voor Lekkers

• Schoolfeest: eenmalige hulp hierbij

• Meeloop-, speel-, werkmomenten in de kleuterschool en het eerste leerjaar

• Laagdrempelig aanspreken en ontvangen aan de schoolpoort

• We begeleiden ouders naar instanties en eventueel een andere school

• Ouders begeleiden bij formulieren

• Bewust omgaan met uitgaven, spaarplan

• Kansenpas promoten

omdat we intensief samenwerken met ouders…



en omdat elk kind telt!
• Afsprakenboekje voor elk kind

• Oudercontacten en kindcontacten

• Kangoeroewerking + verdiepingsboxen

• Aangepaste contractjes voor kleuters,  aangepast huiswerk in de lagere school

• Gouden weken bij de start van het schooljaar

• Kleuters spelen in 2 groepen, lagere schoolkinderen in 3 groepen voor het welbevinden

• Overkoepelende projecten voor de hele school

• Sterke zorgwerking (co-teaching, pre-teaching, niveaugroepen, mogelijkheid tot volgen 

van een vak in ander leerjaar, bodymap)

• Brugactiviteiten om de overgang naar het 1ste leerjaar vlot te laten verlopen

• Vertrouwensjuf: gesprekjes op maat

• Inspraak van de kinderen bij het mixen van klassen

• Kinderparlement

• Culturele activiteiten

• Samenwerking met secundair en stagescholen

• Niveaulezen

• Groeiboekje van peuterklas tot en met 6de leerjaar

• …



Het kostenplaatje: 
Basisscholen moeten zich houden aan een maximumfactuur die zij aan de ouders kunnen vragen. 
Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:

•45 euro voor kleuters (per kleuterklas)
•90 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar)

In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. 
De school mag er geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs 
vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager 
onderwijs maximaal 445 euro.

Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden (zoals buitenschoolse kinderopvang, 
middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod ,…) Deze niet-verplichte kosten verschillen 
per school. Twijfel niet om hierover meer informatie te vragen bij de scholen zelf. 

Kansenpas: Sommige Sint-Niklase scholen bieden een korting op de schoolfactuur aan, informeer bij de 
school of zij kansenpaskorting geven. Bezorg een kopie van de kansenpas van jouw kind(eren) aan het 
secretariaat van de school. 
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs


Wil je graag meer weten?
Heb je nog vragen?

directie@basissintcarolus.be 03 780 51 90Hilde Daelemans
Directeur



En bezoek vooral onze schoolwebsite

http://basis.tisca.be

daar kom je nog meer over ons te weten!

http://basis.tisca.be/


Wil je je kind graag inschrijven?
Dan moet je hem/haar eerst online aanmelden via
http://www.naarschoolinsintniklaas.be/

Op deze website vind je alle info over aanmelden en inschrijven voor een school in Sint-Niklaas.
Heb je toch nog vragen? Of heb je graag hulp bij het aanmelden en/of inschrijven?
Neem deel aan één van de peuterspeelmomenten/informatiemomenten van stad Sint-Niklaas 
en stel al je vragen over naar school gaan in een persoonlijk online gesprek met een medewerker. 

De informatiemomenten gaan door op

dinsdag 19 januari
dinsdag 2 februari
dinsdag 16 februari
dinsdag 9 maart
dinsdag 23 maart

Telkens tussen 9 uur en 17 uur.

Inschrijven is verplicht en kan via

Loket kinderopvang en onderwijs
03 778 36 49 / kinderopvang@sint-niklaas.be

Huis van het Kind
03 778 37 00 / huisvanhetkind@sint-niklaas.be

http://www.naarschoolinsintniklaas.be/
mailto:kinderopvang@sint-niklaas.be

