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

St.-Jozefinstituut · Damiaanschool · O.L.V. van Vlaanderen · ‘t Hoge

SINT-PAULUSSCHOOL

SINT-PAULUSSCHOOL
F. de Bethunelaan 1       
8500 Kortrijk
056 21 32 10    
sint.paulus@kbkscholen.be
www.st-paulus.be
www.kbk.be 



Sint-Paulus, een slimme keuze! 

Sint-Paulus is een zorgzame, warme en uitdagende leer-, 
leef- en speelplek. Hier ontwikkelen kinderen zich tot 
gezonde en gelukkige mensen met zelfvertrouwen om 
de snel veranderende wereld te verkennen. Zo leren 
we hen om deel te nemen aan het leven nu en in de 
toekomst.

Ons enthousiast en geëngageerd schoolteam helpt jullie 
kinderen groeien en maakt ze sterker. Daarvoor zetten 
we in op het ontwikkelen van vaardigheden, kennis, 
attitudes en inzichten. In het bijzonder willen we dat 
de kinderen sociaal, weerbaar, leergierig, zelfredzaam, 
waardengevoelig en communicatief zijn en dit met een 
grote dosis zelfvertrouwen. 

Elk kind is uniek met zijn/haar talenten. In een zorgende 
en rijke leer-, leef-  en speelomgeving proberen we het 
maximum uit elk kind te halen. We geloven in de leer-
kracht van elk kind. Samen spelen en leren is voor ons 
essentieel. Met verschillende werkvormen, materialen en 
een krachtige leeromgeving stimuleren we dit. 

Vanaf de peuterklas tot in het zesde leerjaar bieden we 
een rijk lesprogramma aan onze kinderen. Dankzij de 
hoge betrokkenheid van leerkrachten, ouders en partners 
uit onze dichte omgeving slagen we er in om een 
perfecte harmonie te creëren waarin elk kind openbloeit. 

WAT HEEFT ONZE SCHOOL TE BIEDEN?

KLEUTER ONDERWIJS
Vanaf 2,5 jaar komen peuters terecht in onze peuterklas waar 
we hen met de nodige zorg omringen.....Wij organiseren de 
tweede en derde kleuterklas in leefgroepen waarbij de kinderen 
gemengd samen zitten in vier klassen. Middagdutjes op school 
voor de kinderen van de peuterklas en de eerste kleuterklas zijn 
ook nog mogelijk. 

LAGER ONDERWIJS
Elk leerjaar heeft twee klassen van maximum 24 leerlingen. 
Jaarlijks worden de groepen gemengd  zodat alle kinderen 
elkaar goed leren kennen. Het vijfde leerjaar trekt jaarlijks op 
plattelandsklassen en het zesde leerjaar trekt op bosklassen.

 
ZORG
Een goed uitgewerkt zorgbeleid, met een zorgcoördinator en 
verschillende zorgleerkrachten voor onze kleuters en voor het 
lager, ondersteunt elk kind in het krijgen van zorg op maat.

KIEZEN VOOR SINT-PAULUS, IS KIEZEN VOOR
· een fantastische leer- en speelomgeving met een geweldige,  
  natuurrijke speelplaats. 
· een gedreven team met het vizier op de toekomst. 
· herstelgericht en proactief werken met dialoog,  
  overleg en ontmoeting bij conflicten. 
· projecten waarbij ICT, multimedia en STEAM centraal staan.  

· projecten met een duurzame en open blik op de wereld.  
· een school waar sport belangrijk is.  
· een geëngageerde school die open staat voor de buurt. 
· een warme zorgende school waar iedereen zich welkom voelt.  
· een dynamische groep ouders die zich inzet voor de school. 
· een verkeersveilige school. 
· openingsuren op maat van de werkende ouder en  
  kwalitatieve opvang voor de kinderen. 
 
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Vanaf 7.30u tot 18u kunnen kinderen bij ons terecht op school. 
Kleuters krijgen in de avondopvang een boterham aangeboden. 
Er is studie vanaf het 1ste leerjaar van 16.15u tot 17u, 
op vrijdag van 15.15u tot 16u. Er is nog opvang mogelijk op 
school tot 18u. 
Voor opvang vóór 7.30u, na 18u of opvang op woensdagnamiddag 
organiseert onze school een busdienst in samenwerking met de 
stedelijke opvangdienst ‘De Puzzel’ in de Condédreef 16.
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