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KBK IS TOF!
de KBK scholengemeenschap: St.-Paulus · St.-Theresia · ‘t Fort 

St.-Jozefinstituut · Damiaanschool · O.L.V. van Vlaanderen
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wat HEEFt ONZE SCHOOL tE biEdEN?

KLEUTERONDERWIJS 
In onze kleuterklassen besteden we een ruime aandacht aan 
explorerend beleven, zelfstandig spelen, ontwikkelingsonder-
steunend leren, ontmoeten en geborgenheid. Er is een zeer 
divers hoekenaanbod. Per week worden twee lessen bewe-
gingsopvoeding gegeven en is er watergewenning in het 3de 
kleuter. 
Voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben is 
er een specifieke zorgleerkracht kleuter. 
De peuters worden ‘s middags begeleid door een kinderver-

zorgster. Ze helpt hen tijdens het middageten en zorgt daarna 
voor slaap- of rustgelegenheid. 
Wekelijks krijgen de kleuters een heen- en weerschriftje  
of -mapje mee om de ouders op de hoogte te houden.

LAGER ONDERWIJS 
In onze lagere klassen bieden we onderwijs aan met de nieuw-
ste methodes en de recentste handboeken. We gebruiken ver-
nieuwde werkvormen zoals hoeken- en / of contractwerk.  
Naast het kennen en het kunnen hebben we ook aandacht 
voor het socio-emotionele en de sociale vaardigheden.  
Ons onderwijs vormt een solide basis voor het secundair on-
derwijs. Het ’leren leren’ is daar een belangrijk onderdeel van. 
Na de klas is er studiebegeleiding volgens leeftijd vanaf het 
2de leerjaar. 
Om de 2 jaar gaan we op openluchtklassen: Kemmel (L1 en 
L2), Oostduinkerke (L3 en L4) en Durbuy (L5 en L6).

ONZE TROEVEN 
· duidelijke leerlijnen vanaf de peuterklas tot en met het  
  6de leerjaar 
· sterke zorgwerking voor kinderen die het wat moeilijker  
  hebben en voor kinderen die extra uitdagingen nodig hebben 
· grote aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid 
  van elk kind 
· ruim aanbod van extra-murosactiviteiten: kinderboerderij,  
  toneel, film, bezoek aan musea, bibliotheek, natuuruit- 
  stappen, sportactiviteiten … 
· acties rond gezondheid (o.a. Tutti Frutti, de wekelijkse fruit- 
  actie), milieu (o.a. eigen mini-containerparkje beheerd door 

  de kinderen), verkeersveiligheid (o.a. verplichte fluohesjes, 
  fietslessen, fietscontrole …) 
· regelmatige oudercontacten 
· vlotte bereikbaarheid via de R8 en eigen parking aan de  
  Damiaanstraat 
 
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
· eigen opvangdienst 
· dagelijkse opvang van 7 uur tot 18.30 uur, ook op woensdag 
· vieruurtje voor wie in de opvang of studie blijft 
· aparte opvang voor de peuters ’s avonds na de klas 
· opvang en begeleide activiteiten op klasvrije dagen en tijdens 
  de vakantieperiodes

 

voor- en naschoolse opvanglesurenoPeningsuren damiaanschool

maandag
dinsdag
donderdag

woensdag

vrijdag

toezicht

Een school om van te houden.

De Damiaanschool is een vrije basisschool die 

eigentijds onderwijs en opvoeding biedt van hoge 

kwaliteit. 

We zijn een kleine familiale school waar iedereen 

iedereen kent. Er is een hartelijke sfeer. Respectvol 

en fijn omgaan met elkaar met duidelijke regels en 

afspraken staan hoog in ons vaandel.

In de kleuterafdeling zijn er 4 kleuterklassen: een 

aparte peuterklas gedurende het hele schooljaar 

voor kinderen vanaf 2,5 jaar en een 1ste, 2de en 

3de kleuterklas. De lagere afdeling heeft 6 klassen 

voor de 6 leerjaren.
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