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Onze school
Beste ouders,
Je kind brengt een behoorlijk groot deel van zijn of haar dag door op school. De school wordt met de
jaren een tweede thuis, met zijn eigen huisregels en gewoontes.
Hoe gaat het er op onze school aan toe? Wat zijn de do’s en don’ts? Wat bieden we en wat
verwachten we?
We vinden het belangrijk dat kinderen én ouders hiervan op de hoogte zijn. Zo leren we mekaar beter
kennen en wordt die tweede thuis een vertrouwde thuis.

Belangrijke contactgegevens

Dit luik van de folder laat je even binnenkijken in het reilen en zeilen op onze school.

Directie :				
Martine Fontaine		
050/47 09 67 (Sint-Andreas)
									050/34 24 35 (Heilig Hartschool)
									0494/25 92 02

Uiteraard geef ik je via mail, telefoon of tijdens een bezoekje graag bijkomende informatie.

Secretariaatsmedewerkers :		
Valérie Kimpe			
050/47 09 34
					Stefan Van Damme		050/47 09 70

Martine Fontaine
Directeur

Beleidsmedewerker :			

Joost Van Eenoo		

Altijd hartelijk welkom.

050/47 09 46

Zorgcoördinatoren :			
Tine Levrau			
050/47 09 66
					Michèle Delye			

Ontwerp & drukwerk: AVDJ-Graphics
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De kleuterschool Heilig Hart is op twee manieren bereikbaar:

Dagorde

Via de Gentpoortstraat kan je langs de dreef en het groene pleintje de school te voet of met de fiets binnenkomen.
Via de Willemijnendreef kan je via de rode deur naast de grote rode poort de school te voet of met de fiets binnenkomen.
Voormiddag
Namiddag		

:
:

van 8u25 tot 11u40, kleuters uiterlijk om 8u55 aanwezig.
van 13u25 tot 15u50

In de kleuterschool en de lagere school beginnen we elke schooldag met een
openklasmoment voor ouders of grootouders vanaf 8u10. Daarvoor is er opvang op de
speelplaats, in Blok B en Toeteloet. Voor de kinderen van de lagere school begint de klas om 8u25 stipt.
Kleuters worden in de klas verwacht ten laatste tegen 8u55. We vragen je hiermee rekening te houden.
Het zorgt voor regelmaat en een goede orde bij de start van de dag.

Veiligheid op school

Na 9u worden beide ingangen gesloten. Daarna kan je nog binnen via de Gentpoortstraat na het gebruik van de bel.
Mogen wij je vragen om de poorten en deuren steeds goed dicht te doen bij het binnenkomen of het verlaten
van de school voor de veiligheid van onze kinderen.

Zichtbaarheid:
Iedere leerling krijgt op school een gratis fluojasje. We veronderstellen dat die jasjes altijd gebruikt worden op
weg naar school en weer naar huis en ook tijdens de klasuitstappen.
Laten we deze afspraken met z’n allen naleven voor een veilige schoolomgeving.

Hoe verlaten de kinderen de school na schooltijd?

Onze school is langs drie wegen bereikbaar:
Via de Garenmarkt, met de fiets of te voet. De fietsers stappen af en kunnen hun fietsen in de fietsenstalling
aan het restaurant plaatsen.
Ook langs Groeninge kan je de school per fiets of te voet bereiken. De fietsen kunnen in de fietsenstallingen
aan de sporthal gezet worden.

De kinderen die met de ouders de school verlaten, zijn vrij in de keuze van de uitgang. Wel vragen wij met
aandrang om niet via de grote Eekhoutpoort te gaan. Door het autoverkeer is dit een gevaarlijke uitgang.
De kinderen die alleen de school verlaten, worden door leerkrachten begeleid.
’s Middags verzamelen de kinderen op het voetbalplein. ’s Avonds verzamelen de voetgangers op de
speelplaats van het ASO, de fietsers aan de fietsenstalling. Er worden drie rijen georganiseerd: een naar de
poort van Groeninge, een naar de Garenmarkt (waar we zorgen voor een veilige oversteek) en een waarbij de
kinderen tot aan de Heilig Hartschool begeleid worden. Alleen met schriftelijke toelating van de ouders kunnen
de kinderen de school vroeger of alleen verlaten.

De grote Eekhoutpoort is de enige toegangsweg voor wagens. Je kunt op de grote speelplaats parkeren.
De genummerde parkeerplaatsen in de tuin zijn betalende parkeerplaatsen en voorbehouden voor de huurders.
Gebruik bij het uitstappen het gemarkeerde groene wandelpad achter de banken en beugels om naar de klas te
stappen. Loop niet over de speelplaats en tussen de geparkeerde auto’s.

Waar bevinden de kinderen zich na schooltijd bij mooi weer?

Het kleine poortje in de Eekhoutpoort is enkel voor voetgangers en brengt je rechtstreeks op de kleuterspeelplaats.

Alle kinderen vanaf het 2de leerjaar wachten op hun ouders op het voetbalpleintje
tot 16.15u. Daarna gaan ze naar het schoolrestaurant voor de huiswerkklas of sluiten
ze aan bij de opvang op de kleuterspeelplaats.

De Eekhoutpoort gaat elke dag op bepaalde uren open:
’s morgens
:
van 6.30u tot 9u
’s avonds
:
van 15.40u tot 18.30u
De school is de hele dag via de Garenmarkt te voet bereikbaar. Het voetgangerspoortje is altijd open. Wil je
dit ook weer dicht doen, zodat het veilig blijft voor onze kinderen. De veiligheid van je kind is onze grote zorg.
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De kinderen die in de opvang blijven, moeten op de aangegeven speelplaatsen blijven.
De kleuters en kindjes van het eerste leerjaar blijven in de opvang op de
kleuterspeelplaats.

Waar bevinden de kinderen zich na schooltijd bij regenweer?
Bij regenweer bevinden de kinderen zich in blok B, in het schoolrestaurant, toeteloet of het kleuterturnzaaltje.
Kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar bevinden zich in Toeteloet en het kleuterzaaltje. De kinderen van het
2e leerjaar die in de huiswerkklas blijven, bevinden zich in het schoolrestaurant.
De kinderen vanaf het 2e leerjaar die worden opgehaald vòòr 16u15 blijven in blok B.
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Sportlessen

Opvang op school
‘s Morgens is er vanaf 06u30 opvang voorzien in blok B en toeteloet.
‘s Avonds is er opvang tot 18u30, op woensdag tot 18u00. De kleuters en kinderen van het 1ste
leerjaar blijven in de speelopvang en de leerlingen van het 2de tot en met het 6de leerjaar
gaan naar de huiswerkklas (in het schoolrestaurant). Daar kunnen ze in een rustige sfeer hun
huiswerk maken of hun lessen leren op maandag, dinsdag en donderdag van 16u15 tot 17u.
Op vrijdag is er speelopvang met extra voetbal. Ook kinderen van het 1ste leerjaar kunnen,
op aanvraag, kort huiswerkklas volgen. Ze worden intens begeleid door een leerkracht van de
school. De korte studie eindigt voor hen om 16u45. Daarna sluiten zij aan bij de opvang van de
kleinsten. Enkel met een schriftelijke boodschap van de ouders kunnen kinderen de huiswerkklas
vroeger verlaten. Voor deze opvang wordt een maandelijkse rekening opgemaakt.

Voor de gymlessen dragen de kinderen van de lagere school een T-shirt met het
embleem van Sint-Andreas (te verkrijgen bij de turnleerkracht of in het secretariaat) en een blauw
of zwart broekje. (vrij te kiezen).
De kostprijs vind je in het schoolreglement en op de website.
2-wekelijks gaan de leerlingen van de lagere school zwemmen in ‘De Valkaart’ in Oostkamp. De kostprijs vind je
in het schoolreglement en op de website. Dit wordt via een maandelijkse rekening meegegeven.
Het zwembad vraagt om de kinderen te laten zwemmen met aansluitende
zwembroeken en een badpak uit één geheel en dit omwille van de hygiëne.
Tip: zorg dat turn- en zwempakken genaamtekend zijn.

Voor de opvang van de kinderen zijn telkens vier mensen verantwoordelijk. Voor de speelopvang
zijn er twee krachten voorzien en de huiswerkklas wordt verzorgd door twee leerkrachten.
In de HH school is er ’s morgens opvang vanaf 7u30 en ’s avonds tot 17u30. Wie vroeger of later
in de opvang blijft is welkom in de opvang op de Garenmarkt. De kleuters worden onder de hoede
van een leerkracht van de ene naar de andere school begeleid.

Middagmaal
Kledij

De kinderen kunnen dagelijks op school een gezonde warme maaltijd nemen, uitgezonderd op woensdag.
Het eten wordt elke dag vers klaargemaakt in de eigen keuken van de school.
Dit tegen een democratische prijs aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Bij de maaltijd wordt altijd water geserveerd.

Kleuters Garenmarkt
Schort: blauw–wit gestreept of geruit.
Er is een mogelijkheid om deze op school aan te kopen in het secretariaat.
De kostprijs vind je in het schoolreglement en op de website.

Kleuters Heilig Hart
De kleuters dragen passende kledij. Voor hen zijn er geen schortjes voorzien.

Op onze website vind je de dagmenu’s van de week. In het schoolreglement vind je de
prijzen van een warme maaltijd, broodmaaltijd, belegde broodjes en (middag)opvang.
Betalingswijze:
Maaltijden worden betaald via de maandelijkse factuur.
In april ontvang je een fiscaal attest van de eventuele middagen/of avondopvang. Dit kun je bij je belastingsaangifte voegen voor
de aftrek van belastingen.

Lagere school
De lagere schoolkinderen dragen verzorgde kledij aangepast aan het schoolgebeuren.
Op weg naar en van de school en tijdens klasuitstappen dragen leerlingen steeds hun fluohesje.
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Gezonde school

Naschools leren

Gezonde tussendoortjes
De regel is: geen snoep en/of kauwgom op school. In de voormiddag eten
we een stuk fruit of groente, in de namiddag kan een koek of opnieuw fruit.
Woensdag is fruitdag.

Opvang na de school betekent voor vele ouders een grote organisatie. Daarom willen wij een handje
toesteken en organiseren we aangepaste activiteiten voor de kinderen. Rekening houdend met het weer
bieden we verschillende zinvolle activiteiten aan. Ook hier werken we met een maandelijkse rekening.

Elk kind vindt het fijn om op zijn of haar verjaardag te trakteren met iets lekkers. Dat mag. Dingen als fruit en
cake zijn zeker welkom. Maar er kan niet getrakteerd worden met snoep, chips of andere zoetigheden.
De traktatie wordt dan weer mee naar huis gegeven. In overleg met de klasleerkracht kan ook
een klasgeschenk gegeven worden. Ideeën hiervoor haal je bij de klasleerkracht.

Activiteiten na de school

Tip: Ook feestjes horen bij een verjaardag. Leerlingen brengen uitnodigingen voor hun verjaardagsfeestje mee
naar de school en delen die aan hun vriendjes uit. Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat sommige kinderen telkens
uit de boot vallen. Daarom zouden wij het op prijs stellen om de kaartjes discreet af te geven om zo een gezond
emotioneel evenwicht te vinden.

Naschools kan je muziekles volgen: notenleer en een muziekinstrument leren bespelen.
Deze ateliers staan ook open voor ouders.

Gezonde drankjes

Activiteiten over de middag

In de voormiddag kunnen de kinderen melk of water van de school drinken of hun eigen water meebrengen.
Frisdranken sappen en energiedranken zijn niet toegelaten. In de namiddag drinkt iedereen water. Hiervoor zijn in
elke klas bekers voorzien.
In het schoolrestaurant krijgen alle kinderen soep en water aangeboden. Drankjes van thuis zijn niet toegelaten.

Heel wat leerkrachten, studenten en vrijwilligers zetten zich in om tijdens de middagpauze een ruime waaier
aan ontspannende middagactiviteiten aan te bieden.

Milieuvriendelijk
Meer en meer proberen we koekverpakkingen, plastic flessen en kartonnen brikjes uit
de schoolomgeving te bannen om de afvalberg te verkleinen. Mogen we je daarom vragen
om geen verpakkingen mee te geven, maar hervulbare, onbreekbare flessen, een brooddoos
en/of herbruikbare koekjesdoos.
Kinderen kunnen altijd fris water drinken in de klas. Hiervoor zijn in elke klas bekers
voorzien. Een gepersonaliseerde beker is ook verkrijgbaar op school.
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Je kind kan deelnemen aan allerhande sportactiviteiten, vooral op woensdagmiddag,
zoals veldlopen, voetbal, zwemmen, atletiek, netbal, basket,...

In de computerklas wordt er klaviervaardigheid aangeboden.

Sport, gezelschapsspellen spelen, historisch wandelen door Brugge en een stukje geschiedenis meepikken,
naaien, breien, haken, knutselen, lezen, music fun, dans, yoga, Engelse les, ... Iedereen vindt zeker iets naar
zijn keuze.
We willen hiermee de kinderen de gelegenheid bieden om op een gezonde en verantwoorde wijze hun
talenten te ontplooien.
Meer info over de grote waaier naschoolse activiteiten vind je in de afzonderlijke bundel en op onze website.
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Afwezigheid

Schoolrekening en brieven

Bij afwezigheid van je kind is het aangeraden om de school te verwittigen,
dat kan per mail of telefoon.
Een paar handige telefoonnummers:
HH 050/34 24 35
GAR 050/47 09 47 (receptie)
050/47 09 67 (directeur) en 0494/25 92 02 (directeur)
050/47 09 46 (beleidsondersteuner)
050/47 09 66 (zorgcoördinator)
050/47 09 34 – 050/47 09 70 (secretariaat)
Is de ziekte van een (leerplichtig) kind van korte duur, dan volstaat een briefje van de ouders. Je kan
daarvoor het voorgedrukte formulier gebruiken dat in de schoolagenda van elk kind zit. Als je dit
formulier gebruikt, hebben wij alle gegevens die wettelijk nodig zijn in verband met de schoolplicht.
(maximum vier per schooljaar voor maximum drie dagen per keer).
Deze briefjes dienen enkel voor ziekte, ze zijn niet geldig voor (vroeger) vertrek op reis.
Een doktersattest is vereist voor kinderen van de lagere school die meer dan 3 opeenvolgende
kalenderdagen afwezig zijn.
Als je zoon of dochter wegens medische redenen niet kan deelnemen aan de gym- of zwemlessen, meld
dit dan asjeblieft schriftelijk aan de sportleerkracht. (enkel ziekte, niet geldig voor vertrek op reis )

Schoolverzekering
Iedere school is wettelijk verplicht om een gemeenschappelijke verzekeringspolis af te sluiten voor zijn leerlingen.
Hiervoor bestaat een aparte verzekeringswijze (modelpolis) die door alle scholen wordt gebruikt.
Deze verzekering betreft vooral ongevallen op school en op de weg van en naar de school.
Belangrijk hierbij is dat het kind de veiligste (liefst kortste) weg neemt en dit ook doet
binnen de kortst mogelijke tijd.

Maandelijks ontvang je de schoolrekening. Deze wordt via mail verstuurd. Indien je
toch liever over een papieren versie beschikt, kun je die steeds krijgen in het
secretariaat. De betaling kan je ook via domiciliëring laten uitvoeren.
Je ontvangt hiervoor een document van het secretariaat. Brieven met
info over de klas, school, nieuwsbrieven, … worden ook via mail verstuurd.
Ook hier kun je in het secretariaat terecht voor een papieren versie.

Schoolagenda
In de lagere school werken de leerlingen met een schoolagenda.
Ouders vinden hier dagelijks de taken, lessen, opdrachten en
belangrijke mededelingen terug. We vragen je om dagelijks
de agenda na te kijken en een handtekening te zetten.
Als ouder kan je ook altijd een boodschap doorgeven via de agenda.
Zo wordt de agenda een belangrijk communicatiemiddel tussen de klas
en thuis. De kleuters hebben een heen- en-weer-schriftje om belangrijke
berichten, versjes, liedjes mee te geven.

Je schoolagenda
Breng je schoolagenda elke dag
mee naar school. Dan kunnen zowel
jij als je juf of meester er belangrijke
berichten in schrijven.

Rapport
Voor elke schoolvakantie is er een rapport, plus een kort evaluatierapport eind september.

Zeer belangrijk: wat dekt deze polis wel en wat niet?
WEL: Lichamelijke letsels, geneeskundige verzorging en aanverwante kosten.
NIET: Materiële schade (kledij, fiets,…) In heel specifieke gevallen kan een bril wel vergoed worden.

Het eerste leerjaar werkt met verbale beoordelingen die een brug maken tussen de kleuterklas en de lagere
school. In het rapport vind je informatie over de totale ontwikkeling van je kind. Zo werken we samen
- in gedeelde verantwoordelijkheid - aan de maximale ontplooiing van cognitieve,
sociale, muzische en sportieve vaardigheden van je kind.

Aangifte van een ongeval: verwittig altijd onmiddellijk de leerkracht en haal de verzekeringspapieren op in
het secretariaat. Je betaalt altijd zelf eerst de kosten. Na teruggave van het ziekenfonds ontvang je het
verschil van de schoolverzekering.

We willen je als ouder goed informeren en je als
opvoedingspartner bij de schoolaanpak betrekken.
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Voor meer uitleg kan je terecht bij de voorzitters van beide oudercomités via mail:
oudercomité@sint-andreas-brugge.be. Je kan ze ook volgen op hun facebookpagina. Verdere info vind je
ook op de schoolwebsite onder de rubriek ’ouders’, ‘oudercomité Garenmarkt’ en ‘oudercomité Heilig Hart’.

Cultuur op school
Elk jaar stelt het Cultuurcentrum Brugge een waaier aan projecten voor om
samen met de kinderen theater, dans, film, muziektheater en beeldende kunst
te ontdekken. Deze voorstellingen worden in de klas voor en na besproken aan
de hand van verwerkingstips, vragen, doe-opdrachten, liederen,... We vinden het
belangrijk om de kinderen te leren genieten van schoonheid en verbeelding,
en van de vrijheid en openheid van geest die kunst vaak stimuleert.

CLB

Daarnaast bezoeken we jaarlijks de kinderboerderij met zijn eigen
unieke activiteiten en doe-opdrachten. En we brengen een bezoek
aan een Brugs museum.

Het C.L.B. - Centrum voor Leerlingenbegeleiding - en de schoolarts staan in voor informatie en begeleiding
van onze kinderen bij problemen van psychologische, medische of sociale aard. Deze dienstverlening
is kosteloos. Het C.L.B. is dagelijks open van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 in de Legeweg 83 te
Sint-Andries Brugge, tel 050 44 02 20.

Tijdens de middagactiviteit “op stap in je stad” ontdekken de kinderen
verborgen hoekjes in Brugge en worden ze getrakteerd op een boeiend
Brugs verhaal en soms ook een Brugse lekkernij.

De schoolarts kan je contacteren in de Sint-Maartensbilk 2 8000 Brugge. De medische begeleiders bereik je
ook via het nummer 050 44 02 20. Op afgesproken momenten komen zij op school voor een geneeskundig
onderzoek. Met een aantal leeftijdsgroepen gaan we daarvoor naar het medisch centrum.
De begeleiding of het advies van deze mensen is steeds gratis.

Ouderraad
De school werkt nauw samen met een enthousiaste groep ouders die lid zijn van het oudercomité. Er zijn ook
verschillende werkgroepen die afzonderlijke aspecten behartigen of initiatieven nemen. Enkele van de vele
activiteiten waaraan je actief kan meewerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolraad
Deze schoolraad wordt samengesteld uit leden van de adviesraad,
het lerarenteam, de beide oudercomités en mensen uit de plaatselijke
gemeenschap. Deze vertegenwoordigers vind je terug op de
schoolwebsite onder de rubriek ’ouders’, ‘schoolraad’.

Feestcomité
Schoolsupport
Gezondheid
Muziek op school
Klusteam
Promotie
Kledij
Stuurgroep
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Lage drempel op school
Wij willen een open school zijn voor alle ouders. Bij de klassenleraar van je dochter of zoon ben je elke morgen
welkom, vóór de start van de lessen vanaf 8u10 (tot 8u25), of in het openschoolmoment tot 8u55 bij de
kleuters. Na afspraak met de kleuterjuf of klasleraar kan het ook na schooltijd.
De directeur ontvangt je graag:
Elke dag vanaf 7u30 tot 18u30. Indien mogelijk liefst na afspraak.
Ouders kunnen ook heel vlot op de school terecht. Iedere morgen en avond kan je op de speelplaats parkeren
om je dochter of zoon veilig af te zetten en op te halen. Zo kan je ook alle tijd nemen om even met je kind mee
te gaan naar de klas.

Uit het pedagogisch project
De uitgebreide versie kan je nalezen in het schoolreglement of op de schoolwebsite:
http://www.sint-andreas-brugge.be
• We zijn een christelijke school.
• We bouwen aan een heel zorgbrede school.
• Onze school is een leefschool met een pestactieplan en met een geweldloze conflicthantering.
• We kiezen voor een ervaringsgerichte aanpak en bieden realistische en uitdagende leerinhouden.
• We willen een creatieve school zijn.
• We geven sport en spel bijzondere kansen.
• Onze school heeft een lage drempel voor ouders.

14

Draai het boekje om!
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Een kleinschalige kleuterschool met een
familiaal karakter

Onze Heilig Hartschool is voor de allerkleinsten een oase van rust en plezier te midden van de stad.
Openhartigheid en een bruisende dynamiek maken de spirit van deze unieke school.

“Ik had als kind een hekel aan school en
wilde dat absoluut niet bij Lilly.
Daarom hebben we gezocht naar een
kleuterschool waar we vertrouwen in hadden.
Toen we het Heilig Hart binnenstapten, klikte
het meteen. We hebben er nog geen seconde
spijt van gehad.”
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Wij zijn een KiVa-school

Door in het Kiva project te stappen, bouwen we aan een school waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf
kan zijn en waar pesten niet wordt getolereerd. Alle klassen werken met dit preventief anti pestprogramma
om te bouwen aan een school waar het voor iedereen leuk en fijn kan zijn.

?

“Elke maand werken we een KiVathema uit in
de klas. De hele school doet mee. Er worden
ook vaak KiVa-activiteiten op de speelplaats
georganiseerd.”
Ella uit het derde leerjaar

Mama van Lilly

“Ik koos voor de Heilig Hartschool omwille van
het kleinschalige en gezellige karakter. De
overstap van de crèche verliep vlekkeloos
en Stan voelde zich meteen thuis. Alle klasjes
liggen rondom een pleintje. Erg leuk om te
zien. Er is een prachtige zandbak, en er staat
zelfs een mooie perenboom op de speelplaats.
Heel lekker en gezond ook voor de kinderen in
september!”
Mama van Stan

Welkom

“Met het Cas & Lisaproject werken we bewust
rond sociale en emotionele vaardigheden bij
onze jongsten. Het Cas & Lisa speelhuis zorgt
voor spelende kinderen die zich goed in hun
vel voelen.”
Kleuterjuf

“Door de KiValessen weet ik nu het verschil
tussen plagen en pesten. Ik weet wat ik kan
doen als ik iets zie dat niet ok is. Als het
moeilijk gaat, kan ik altijd bij mijn klasjuf
terecht of bij de zorgjuf.”
Seppe uit het zesde leerjaar
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Voor- en naschoolse opvangmogelijkheid
in beide scholen

Wij voorzien in voorschoolse opvang vanaf 6.30u en sluiten pas om 18.30 (op woe om 18u).
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Ruim aanbod naschoolse activiteiten:

Wij bieden voor elk wat wils.
Over de middag:
• slaapmogelijkheid voor de allerkleinsten
• rustmoment in Toeteloet
• schaken, historisch stappen, sport en spel, knutselen, naaien, breien,
haken, lezen in de leestuin, music fun, …

“Als ik ’s morgens te vroeg op school ben,
kan ik eerst nog lekker spelen in één van de
ruimtes van Toeteloet. Meestal kies ik voor het
poppenhuis. Soms speel ik met mijn broer in de
bouwhoek, maar als mijn vriendinnetje er is,
kiezen we samen voor de knutselhoek. “

Na schooltijd:
• muziek op school (notenleer, muziekinstrument bespelen, …)
• klaviervaardigheid
• dans
• crea atelier CitroenCitroenCreatief
“Thijs is heel blij dat hij tijdens de lange
• begeleide huiswerkklas
middagpauze in een spannend boek kan
wegduiken in de leestuin. Zo kan hij even uit
de drukte van de speelplaats ontsnappen en
tot rust komen.”

Anna uit het eerste leerjaar.

Mama van Thijs

“Met de “monden van de school” hebben we
in de leerlingenraad mee kunnen denken en
beslissen over de inrichting van Toeteloet,
waar de opvang ’s morgens en ’s avonds
doorgaat. Het was fijn om te zien hoe onze
ideeën werden uitgewerkt.”

“Het leuke is dat ze bij Sint-Andreas hun
buitenschoolse activiteiten net zo aanpakken
als hun lessen. Hanne is verzot op de
muziekateliers op woensdagmiddag. Ze zit
zelf in het derde leerjaar, maar heeft daar een
vriendin uit het vijfde aan overgehouden. Stijn
zit in het zesde en is een echte creatieveling.
Hij kan zijn creativiteit kwijt in het knutselatelier
na schooltijd en in de dansles op woensdag.”

Thomas uit het vijfde leerjaar.

Papa van Stijn en Hanne
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Warm, hartelijk en professioneel team met
een sterk engagement

We zien de kinderen als “sterren” met hun talenten die ze naar hartenlust kunnen ontplooien. Met het ganse
leerkrachtenteam kijken we naar het positieve in iedereen en samen gaan we op zoek naar de sterktes
in elke leerling.

“Wij kijken elk jaar uit naar de week
waarin we samen met de kinderen op stap
gaan naar de Westhoek of naar de zee. Voor
de kinderen is het telkens een intensieve en
boeiende week. In het vijfde leerjaar leren ze
elkaar nog beter kennen en gaan ze misschien
voor de eerste keer alleen weg van huis. Voor
onze oudsten van het zesde leerjaar is het een
moment om nog voor de laatste keer met de
vrienden van de klas samen iets te doen. Het is
een super leuke week met toch ergens al een
afscheid van de lagere school.”

4

Lage drempel voor ouders,
grootouders en begeleiders

Uniek is onze zachte landing, een dagelijks ontmoetingsmoment
elke ochtend in de klas met de leerkracht.

“De school van Julie en Alexander is geen
gesloten clubje waar je alleen af en toe
binnen mag voor een oudercontact. Ik breng
de kinderen elke ochtend tot in hun klas. Ik
zag dat Julie in de derde kleuterklas bezig
was met letters en dat Alexander een leerrijk
spel speelde ’s morgens in het hoekenwerk in
het derde leerjaar. Van de meester kreeg ik te
horen dat hij heel actief meewerkt in de klas.”
“Kijk je ook naar de sterke kanten van
mijn kind? Een heel terechte vraag die veel
ouders zich stellen. Wij gaan er van uit dat
iedereen talenten heeft, dingen waarin het kind
goed is. En die talenten proberen wij verder te
ontwikkelen en te stimuleren. Natuurlijk verliezen
wij wat minder goed gaat niet uit het oog. Maar
door de sterke kanten te belichten, krijgen
kinderen meer zelfvertrouwen.”

Meester zesde leerjaar

Mama van Julie en Alexander

“De eerste dagen in de peuterklas ... Het was
allemaal heel nieuw voor Lukas. Voor mij ook
trouwens. Heel fijn dat ik met hem mee tot in
de klas kon en daar een aantal keer een
uurtje bij hem kon blijven. Zo kon hij rustig
wennen. Nu neemt hij steeds zonder problemen
afscheid.”

Zorgcoördinator

Papa van Lukas
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Onbeperkte speel-, leer- en
ontwikkelingskansen op maat van uw kind

2

Creatieve school met warme zorg voor alle
kinderen en sterk in gedifferentieerde aanpak

In ons zorgbeleid hanteren we een brede waaier aan begeleidingstools, zodat
elk kind de kans krijgt om zijn talenten maximaal te kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Uniek is onze kangoeroeklas
niveaugroepen voor wiskunde in de bovenbouw
ti ta toverklas
sprookjesklas

“Elke week gaat Marte met heel de klas naar de
ti-ta toverklas. Dan zijn er twee juffen in de klas die
activiteiten aanbieden op maat. Zo weet ik zeker dat
Marte goed begeleid wordt. En … zij gaat erg graag. ”
Mama van Marte

“Exentra is het expertisecentrum rond
begaafdheidsonderzoek. Onze school
wordt gecoacht om nog sterker te kunnen
differentiëren voor elk kind. Dit voor onze
sterke leerlingen die hier en daar nood
hebben aan ‘ander werk’, maar ook voor
onze leerlingen die dermate sterk zijn dat er
zorgen omtrent hun leren ontstaan.”
Zorgjuf
“Ik ben blij dat ik me kon bijscholen om
kinderen met ADHD, dyslexie, dyscalculie
of faalangst op te vangen. Dankzij de
bijscholing kan ik deze kinderen optimaal
begeleiden, zodat ze hun eigen specifieke
talenten kunnen ontwikkelen. De kinderen
ervaren succes. Dat geeft hen een goed
gevoel en dat is waar het echt om gaat.”

“Jasper is een echte bolleboos. Thuis is dat niet
altijd makkelijk want hij gaat zich snel vervelen.
Op school werken ze gelukkig klasdoorbrekend.
Jasper zit nu in het vierde leerjaar en krijgt
voor wiskunde les in niveaugroepen. Hij krijgt
opdrachten op maat en dat motiveert hem enorm.”
Papa van Jasper
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Zorgjuf
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Structuur van onze school

2 vestigingen

Afdeling kleuter en lager

Onze school

Afdeling kleuter
Beste ouders,

Sint-Andreasinstituut

Heilig Hartschool

Garenmarkt 8 • 8000 Brugge

Gentpoortstraat 1 • 8000 Brugge

Receptie: 050/47 09 47
Directeur: 050/47 09 67 en 0494/25 92 02

School: 050/34 24 35
Directeur: 050/47 09 67 en 0494/25 92 02

Een school is zoveel meer dan een plek waar je kind leert lezen, schrijven en rekenen. Groeien, ontmoeten,
spelen, genieten, leren en ontwikkelen, het behoort allemaal tot het dagelijks leven op school. Dat is heel wat.
Logisch dat je de juiste school wil kiezen voor je kind. Een omgeving waar hij of zij zich thuis kan voelen.
En jij als ouder ook.

www.sint-andreas-brugge.be

www.sint-andreas-brugge.be

Met deze infobrochure wil ik onze school graag aan je voorstellen.

info@sint-andreas-brugge.be

info@sint-andreas-brugge.be

Belangrijke contactgegevens
Directie :				
Martine Fontaine		
050/47 09 67 (Sint-Andreas)
									050/34 24 35 (Heilig Hartschool)
									0494/25 92 02
Secretariaatsmedewerkers :		
Valérie Kimpe			
050/47 09 34
					Stefan Van Damme		050/47 09 70
Beleidsmedewerker :			

Joost Van Eenoo		

050/47 09 46

Zorgcoördinatoren :			
Tine Levrau			
050/47 09 66
					Michèle Delye			

‘Onze’ school ja. Wij beschouwen de school als een geheel van kinderen, ouders, grootouders, lerarenteam,
zorgteam en directie. Ieder speelt zijn eigen rol en heeft zijn eigen taak. Opvoeding en onderwijs zijn zaken
van ons allemaal. Onze school dat zijn wij!
Als je dochter of zoon al ingeschreven is, willen mijn team en ik je hartelijk danken voor het vertrouwen. Dat je
kind zich optimaal ontwikkelt in een warme en stimulerende omgeving, dat is onze grootste zorg. Daar zetten we
ons allemaal samen elke dag weer keihard voor in.
Ik wil even enkele waarden uitlichten die we heel belangrijk vinden:
* ‘Een school zonder geweld is een geweldige school.’ Daarom leren we je kind omgaan met conflicten.
Problemen herkennen, aanpakken en uitklaren zonder dat ze groter worden. Zo willen we je kind op een
positieve manier sterker en weerbaarder maken.
* Wij maken een punt van pesten. Onze school is een KIVA school. Met dit Fins anti-pestprogramma willen we
het pesten terugdringen en een open en positieve sfeer bevorderen.
* Onderwijs op maat is een prioriteit op onze school. Dat kunnen we je kind bieden dankzij de uitgebouwde
zorg door zorgleerkrachten, de zorgcoördinator en de klasleraar.
Beste ouder, onze school staat met beide voeten in de wereld. Die wereld verandert voortdurend. Daarom
staan we open voor vernieuwing, maar zonder het waardevolle van de traditie uit het oog te verliezen.
Tenslotte, mijn deur staat altijd voor jullie open. Kom gerust even langs als ik jullie van dienst kan zijn.
Hartelijk welkom!
Martine Fontaine
Directeur
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SINT-ANDREASINSTITUUT
HEILIG HARTSCHOOL
algemene info

Garenmarkt 8 •8000 Brugge
Gentpoortstraat 1 •8000 Brugge

www.sint-andreas-brugge.be

