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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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We vliegen er samen in!

“Samen” is een woord dat heel belangrijk is voor 

onze warme veelkleurige school: samen leren, samen 

spelen en samen werken aan een mooie toekomst. 

We bieden een participatief schoolproject aan met 

ouders en schoolomgeving. Dit doen we vanuit een 

christelijk-lasalliaanse visie, gebaseerd op het werk 

van de Broeders van de Christelijke Scholen. We zijn 

een ‘brede school’: we leggen de verbinding tussen 

school en het gezin, maar ook met de omgeving van 

de kinderen. We communiceren open en vriendelijk. 

Iedereen wordt au serieux genomen. Onze opvoeding 

gebeurt vanuit een vriendelijke open kijk, met een 

persoonsgerichte aandacht voor elk kind en zorg 

voor zijn gelijke kansen. Bij ons is les geven veel meer 

dan leerstof doorgeven alleen. 

wat HEEFt ONZE SCHOOL tE biEdEN?

KLEUTER ondERwijs
Onze kleuters leren bij met tal van leuke talige activiteiten. We 
gaan op stap om de buurt te verkennen. Voor de allerjongsten 
is er een slaapklasje.  Onze oudste kleuters mogen om de  
twee weken zwemmen. We bewegen op de aparte speelplaats, 

in onze ruime zandbak, in de grote sportzaal, maar ook in 
de parken en op de pleinen in de buurt. Onze ouders blijven 
prima op de hoogte dankzij het heen-en-weerschriftje.  
Als opstapje naar de ‘grote bibliotheek’ hebben we zelfs 
een echte kleuterbieb! Onze kleuters krijgen af en toe een 
verteltasje mee. Door het aanbieden van water en eigen 
koekjes stimuleren we een gezonde levensstijl.

LAGERondERwijs
Onze leerkrachten geven onze kinderen kwaliteitsvol onderwijs. 
We hebben speciale aandacht voor wiskunde en taal.  
Tijdens de lessen wereldoriëntatie gaan we met de klas op 
verkenning of brengen we de wereld in de klas. We bieden 
extra zorg indien nodig met een taakklas, een taalklas of  
individuele leertrajecten. Onze kinderen leren omgaan met 
computers en het internet; we organiseren gratis typlessen 
en een cursus ‘veilig op het net’ voor onze oudste leerlingen. 
Door het aanbieden van water, melk, chocomelk of ecofruitsap 
stimuleren we een gezonde levensstijl.

onZE TRoEVEn
· kwaliteitsvol onderwijs
· maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en hun gezinnen
· open secretariaat; iedereen is welkom
· sterk uitgebouwde zorgwerking
· specifieke ouderwerking met ouderwerker in de school
· samenwerking met tal van buurtpartners 
· vlot en veilig bereikbaar

voor- en naschoolse opvanglesurenopeninGsuren st.-jozef

maandag
dinsdag
donderdag

woensdag

vrijdag

toezicht
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VooR- En nAsCHooLsE oPVAnG
· ’s morgens     vanaf 7.00 u.
· ‘s avonds  ma-di-do tot 18.00 u.
  vrijdag tot 17.30 u.
Aanvullend voorziet ‘De Puzzel’ of het ‘H.Hart’ woensdag-
namiddagopvang in zijn lokalen. Daar is ook vakantiewerking.

FOLDER-KBK-met beelden2.indd   8 26/04/11   12:12


