
Welkomin onzeschool!

VBS De Wegwijzer
Hanswijkstraat 20

3190 Boortmeerbeek
 

015 51 28 83
directieteam@vbsdewegwijzer.be

www.vbsdewegwijzer.be

Wij zijn een kleine school
waar iedereen welkom is. 

 

Je mag zijn wie je bent en we
helpen je graag groeien naar

wie je wil zijn.
 

We zorgen voor een warme thuis
waar iedereen elkaar kent.



S C H O O L U R E N

O N Z E  K L E U T E R S C H O O L
N A S C H O O L S E  O P V A N G

maandag - vrijdag     8u45 - 12u20 en 13u20- 15u15
woensdag                      8u45 - 12u20

maandag - vrijdag     7u30 - 8u30 en 15u30 - 17u45
woensdag                      7u30 - 8u30 en 12u30 - 13u20

Als je langer opvang nodig hebt, kan je terecht
bij Ravot, een opvanginitiatief van de gemeente.
Contactgegevens en tarieven vind je op onze website.

O N Z E  V I S I E

O N Z E  L A G E R E  S C H O O L

In de peuterklas zorgen een ervaren kleuterjuf en
kinderverzorgster samen voor jouw kind.
Indien nodig werken wij samen met jou en je kind
aan zijn/haar zindelijkheid.
Dutjes doen we niet, maar als het nodig is, wordt een
rustmoment voorzien.
Tijdens de middagspeeltijd spelen kleuters en
kinderen van de lagere school even samen op de
speelplaats.  Tijdens de korte speeltijden spelen
kleuters apart.
We eten rustig in onze eigen refter.
Wekelijks trekken onze kleuters met de bus naar de
sporthal om zich onder begeleiding van de
sportleerkracht uit te leven.

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar worden
peter of meter van onze jongste kleuters. 
Het leerlingenparlement krijgt inspraak in onze
schoolse werking.
De tweede graad trekt een week op boerderij-
klassen en de derde graad leeft zich uit aan zee.
We organiseren regelmatig educatieve uitstappen
en klasoverschrijdende activiteiten .
We zetten ons in voor 'Operatie Proper' van
Mooimakers.
Elke dag wordt onze schoolbib geopend door enkele
leerlingen.
De leerlingen van de derde graad hebben elk een
persoonlijke chromebook om op te werken.
Elke week voorzien we een uurtje uitdaging voor wie
het nodig heeft.

Op weg met Jezus

Een hart voor elk kind.
Respect voor elkaar.
Sorry zeggen en vergeven.
Eerlijk duurt het langst.
Samen spelen, samen werken.
Samen vieren.

Samen leren

Thuis op school

Zorgen voor elkaar

Ik + jij = wij

Zin in leren, zin in leven.
Hart, handen en hoofd.
De wereld verkennen.
Wij dagen je uit.

Je bent welkom.
Komaan, je kan het!
Fouten maken mag.

Je hoort erbij zoals je bent.
Ieder zijn talent.
We helpen elkaar.
Samen zijn we sterk.

Eén team.
Samen met anderen.
Jouw inbreng is belangrijk.


