Plaats hier
het logo van
je school

“GO! Basisschool
Pee en Nel
WELKOM!!!!! ”
Een initiatief van stad Leuven en LOP Leuven
basisonderwijs

Plaats hier een
algemene foto van
jouw school

Onze school
bevindt zich hier in
Leuven.

Wij geven ALLE kinderen , ALLE
kansen

Missie/Visie
Dankzij het multiculturele karakter van de school, wat wij absoluut als een verrijking beschouwen, leren
onze leerlingen omgaan met diversiteit, sociale waarden en normen.
Gelijke onderwijskansen en maximale ontplooiingskansen bieden aan ALLE kinderen, ongeacht hun
herkomst en levensbeschouwing is onze missie . Er is aandacht voor diversiteit, zowel in het
klasgebeuren als in de begeleiding van de individuele leerling.
Door te werken met activerende werkvormen proberen we de werkhouding en het welbevinden van de
kinderen te optimaliseren.
Onder “leren leren” verstaan we: leren van elkaar, leren van de juf en het ontwikkelen van een
studiehouding die de overgang naar het 1ste leerjaar en het secundair onderwijs op een vlotte manier
helpt verlopen.
Door aandacht te schenken aan milieueducatie werken wij aan de bewustwording en aan het
ontwikkelen van verantwoordelijkheidszin.
De technologische ontwikkeling van onze maatschappij gaat ontzettend snel. Kinderen moeten hierop
voorbereid zijn.
Daarom focussen we ons op het integreren van het domein techniek

.

in andere vakken en domeinen

Methodieken en werkvormen:Bewegend leren en outdoor teaching
naast de traditionele methodieken

Op wat zet de school extra in?

Diversiteit

Huiswerk

Mobiliteit &
veiligheid

Evaluatie

Sport

Gezondheid

Natuur

Op wat zet de school extra in?

Huiswerk

Afhankelijk van in welk leerjaar uw kind zit wordt er
van 1x tot 4x per week huiswerk meegegeven.

Gezondheid
Op school drinken wij enkel water. Er is een
waterfonteintje en elk kind heeft zijn persoonlijke fles of
beker

Dit is meestal als voorbereiding op de volgende les
OF een oefening op wat er in de klas geleerd werd.

Er wordt zo vaak mogelijk fruit en groenten gegeten als
tussendoortje. Een droog koekje kan enkel tijdens de
namiddag speeltijd

Dagelijks lezen wordt zeer sterk aangeraden

Snoepen doen we niet

Op wat zet de school extra in?

Gezondheid
Kinderen gaan op school zeer regelmatig plassen.
Zeker voor of na elke speeltijd
Jonge kindjes mogen gaan plassen wanneer zij de
behoefte voelen
Er is geen slaapklasje maar er zijn bedjes
beschikbaar voor kleutertjes die hier nood aan
hebben

Mobiliteit & veiligheid
Onze school is makkelijk te bereiken met het openbaar
vervoer. Zij ligt op een 10 tal minuutjes stappen van het
station en ook de bussen stoppen in de nabijheid

Voor de school zijn er een aantal parkeerplaatsen waar
ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten

Op wat zet de school extra in?

Natuur
Onze school ligt in het midden van de stad. Toch is
onze speelplaats verbazend groen. We doen ook
regelmatig uitstapjes naar het bos

Sport
Zwemlessen van L1 tot L4 in Sport Oase Leuven
2 lestijden lichamelijke opvoeding

Sportdagen en samenwerking met Sporty
Extra lessen bewegend leren

Op wat zet de school extra in?

Diversiteit
Aanbod levensbeschouwelijke vakken: Niet-confessionele zedenleer, Rooms Katholieke godsdienst,
Orthodoxe godsdienst, Protestantse Godsdienst, Islamitische godsdienst, Israelitische godsdienst

Maaltijdkeuze; warme maaltijd, soep, lunch van thuis.
Mogelijkheid tot Halal en Vegetarische maaltijd

Hoe ziet een schoolweek voor mijn kind er uit?
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

07u00- 8u30

Mogelijkheid tot Betalende voorschoolse
opvang

Mogelijkheid tot Betalende voorschoolse
opvang

Mogelijkheid tot Betalende voorschoolse
opvang

Mogelijkheid tot Betalende voorschoolse
opvang

Mogelijkheid tot Betalende voorschoolse
opvang

08u30-08u45

Aanvang schooltijd

Aanvang schooltijd

Aanvang schooltijd

Aanvang schooltijd

Aanvang schooltijd

08u45- 10,25

lessen

lessen

lessen

lessen

lessen

10u25-10,40

speeltijd

speeltijd

speeltijd

speeltijd

speeltijd

10u40-12,20

lessen

lessen

Lessen tot 12u10

lessen

lessen

Mogelijkheid tot Betalende naschoolse
opvang tot 18u30

lessen

lessen

13u20- 14u10

lessen

lessen

14u10-14,25

speeltijd

speeltijd

speeltijd

lessen

14u25 - 15,10

lessen

lessen

lessen

lessen

15,10-15,25

Einde schooltijd

Einde schooltijd

Einde schooltijd

Einde schooltijd

15u 25 tot 18u30

Mogelijkheid tot Betalende nachoolse
opvang

Mogelijkheid tot Betalende nachoolse
opvang

Mogelijkheid tot Betalende nachoolse
opvang

Mogelijkheid tot Betalende nachoolse
opvang

Wat schuilt er achter onze schoolpoort?
“

Hier eet je kind

“Plaats hier een foto van een
mooi klaslokaal”

Hier leert je kind lezen,
rekenen, schrijven en zoveel
meer!

“Plaats hier een foto van de
polyvalente ruimte”

Hier speelt je kind samen met de klasgenoten
op een gescheiden speelplaats. Kleutertjes hebben hun
eigen speelplaats

Hier is je kind creatief

Welke opvangmogelijkheden zijn er en wat is de kostprijs?
Voor - en naschoolse opvang op school door Stad Leuven
“ Kinderkuren”
ochtend

07u 00 tot 07u15

avond

15u25 tot 18u30

woensdag-namiddag

12u25 tot 18u30

Ook opvang op pedagogische studiedagen en
de meeste facultatieve verlofdagen

Heb je vragen? Wil je meer informatie?

“secretariaat@peeennel.be”

016,20,74,51”

Neem contact op via:

http://www.peeennel.be/

https://www.facebook.com/peee
nnel

Wil je je kind inschrijven?

Dan moet je jouw kind eerst aanmelden

‣ Surf naar https://meldjeaan.leuven.be
Bekijk de instructievideo en volg stap voor stap

Met dank aan stad Antwerpen en LOP
Antwerpen

