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Beste ouder,

Bedankt voor je interesse in onze school. We heten jou en je 
kind van harte welkom. De komende jaren zullen we samen onze 
kleuters en kinderen spelenderwijs laten opgroeien tot fijne 
jongeren: speels en creatief, warm en teder, rechtvaardig  en 
open. We willen jullie graag leren kennen. Samen maken we de 
juiste beslissingen voor je kind. 

We vragen niet alleen aan onze kinderen om te vragen en in vraag 
te stellen, kleur te durven bekennen en kleur te geven aan de 
dingen rondom ons. Dat doen we als school ook zelf. In deze folder 
vind je daarom niet alleen welke activiteiten we organiseren of 
hoe een typische dag op onze school eruit ziet, maar vooral waar 
wij voor staan. We hopen dat je ontdekt dat wij onze uiterste best 
doen om je kind zijn talenten te laten ontdekken en ontplooiien. 
Dat je kind op onze school echt thuis kan komen. Dat je kind hier 
kan ontdekken, lachen, ravotten en leren leven. 

Welkom in onze school!

STE(A)M? Wasda? Niet alleen 
Science - Technology - Engineering 
- Mathematics! Want in onze school 
voegen we graag nog een extra 
letter toe: de ‘A’ van Art. Vanaf de 
derde kleuterklas nemen we onze 
leerlingen mee op ontdekking in ‘de 
Werf’, onze technologieklas. 

Welkom in onze basisschool! Als je aan onze schoolpoort staat, zou 
je het misschien niet zeggen, maar 
achter onze schoolgebouwen vind je 
een groen paradijs. Ravotten in onze 
schooltuin, tikkertje spelen op het 
gras, of picknicken op onze groene 
speelplaats? Het kan allemaal! 

Wij zijn een actieve school waar 
we graag de fiets nemen, waar we 
‘kampioen’ zijn in tal van sport- en 
bewegingsmogelijkheden. Maar we 
zijn ook actief op andere vlakken: 
we hebben een leesklas, organiseren 
muzische namiddagen en hebben een 
toffe ouderraad. 
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We maken SAMEN school

We staan voortdurend in verbinding 
met elkaar: kinderen, leraren en ouders. 
We kunnen niet zonder elkaar. Daarom 
schenken we voldoende aandacht aan alle 
partners in onze krachtpijlers. Zo maken 
we de basiszorg zo breed mogelijk en 
realiseren we een krachtige leeromgeving. 

Goed gevoel
Wie zich niet goed voelt, komt niet tot 
leren. Wie zich niet goed voelt, kan niet 
presteren. Niet enkel voor wat je langs de 
buitenkant ziet, maar ook voor datgene 
wat vanbinnen speelt, willen we er voor 
elkaar zijn.

Samenwerken
Werken, leren, lachen, spelen… is pas fijn 
als je het samen met anderen kan doen. 
Dit lukt het best als iedereen meetelt en 
op zijn eigen manier zijn steentje bijdraagt. 
Daar streven wij naar.

Open communicatie
Als je niet op een open manier met elkaar 
mag en kan praten, ontstaan er vaak 
misverstanden. Zowel leerlingen, leraren 
als ouders moeten de kans krijgen om 
te zeggen wat er in hen omgaat. Zo 
communiceren we open en eerlijk met 
elkaar.

Respect
We willen kinderen leren respectvol 
met elkaar en met materialen om te 
gaan. Volwassenen hebben hierin een 
voorbeeldfunctie. Respect, in al zijn 
betekenissen, dragen wij hoog in het 
vaandel.

Talent
Talenten bezitten we allemaal. Het is onze 
taak om ze een plaats te geven, ook hier op 
school. We willen kinderen helpen hun eigen 
talenten te ontdekken en te ontplooien. 
We willen hen hierin aanmoedigen, want 
wie je een pluim geeft… krijgt vleugels!
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Sint-Lambertus, 
dat is: 

samenwerken

bewegen

je goed voelen 

ruimte 

leren leren 

experimenteren

openluchtklassen

zelf doen 

talenten ontdekken

respect

Onze troeven

Veel aaaaah en oooooooh…
STEM? Een letterwoord dat staat voor Science 
– Technology – Engineering – Mathematics. In 
onze school voegen we nog graag een extra 
letter toe: de ‘A’ van Art. STE(A)M. We hebben 
een technologieleerkracht die vanaf de derde 
kleuterklas aan de slag gaat met alle kinderen. In 
‘de Werf’ werken we aan STEAM en ontdekken 
we dat niemand twee linkerhanden heeft. Hier 

wordt de nieuwsgierigheid, verbeelding 
en leergierigheid van kinderen geprikkeld 
en kunnen ze spelenderwijs kennismaken 
met allerlei alledaagse en wetenschappelij-
ke concepten. Het is onderzoekend leren, 
ontwerpen, ontdekken en experimenteren. 
Soms met een knal en een boem…

Ravotten in het groen
We zijn een groene school. We hebben open 
speelruimte waar we graag gebruik van 
maken, om te doen, te durven, te denken en 
te dromen. We zijn een gezonde school waar 
bewegen en sport aangemoedigd wordt. Een 
school met aandacht voor gezonde voeding, 
waar we met iedereen streven naar een 
gezondere wereld. 

STE(A)M

LEESKLAS

GROEN
warme school

open communicatie
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Voor iedereen
Een school waar we aandacht hebben 
voor elk kind, iedereen is immers uniek… 
We willen graag met kinderen op weg 
gaan als dikke vrienden, ook als het 
wat minder gaat. We gaan samen voor 
maximale ontplooiingskansen. We 
luisteren graag naar de verhalen van 
kinderen en we hopen dat onze verhalen 
kinderen verrijken. Een goed gevoel, 
samenwerken, open communicatie, 
respect en talent zijn basiswaarden die we graag samen 
uitdiepen. Voor denkers, durvers, dromers en doeners…

Leren en amuseren
We hebben een mooimakersteam 
en een leesklas waar we ons kunnen 
onderdompelen in boeken. Tijdens 
muzo-namiddagen stellen we onze 
talenten tentoon en werken ze 
inspirerend voor anderen. Naar school 
gaan moet immers plezant zijn, toch?

Beter voorkomen dan…
We maken graag duidelijke afspraken. 
Goede afspraken maken goede 
vrienden. Hiervoor verwijzen we graag 
naar onze infobrochure, een lijvig 
document, misschien lectuur voor op je 
nachtkastje…

Werken met de burgers van morgen…
We hebben een divers leerkrachten-
team, een mix van ervaren personeel en 
jeugdig enthousiasme dat openstaat om 
steeds naar werkvormen en uitdagingen 
te zoeken die aansluiten bij eigentijds 
onderwijs. Met open vizier op een steeds 
veranderende wereld.

Een school op haar breedst…
Als school besteden we veel aandacht 
en tijd aan het verwezenlijken van goede 
relaties met veel participanten: met je 
kind, met jullie (de ouders), met andere 
scholen, in eerste orde met de scholen 
uit onze scholengroep, met de geloofsge-
meenschap Sint-Lambertus, met een zeer 
actieve ouderraad, met de plaatselijke 
chirogroep, met CLB ‘Het Kompas’, met 
de pedagogische begeleiding, met het 
ondersteuningsnetwerk, met IDEWE, met 
externe hulpverleners, met…

Iedereen is van de wereld…
Al jaren geven we onderwijskansen aan 
kinderen in Tanzania en Nepal. We leven 
immers in dezelfde wereld.
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Wij zijn een actieve school: we maken 
tijd voor culturele, sportieve en sociale 
activiteiten. Een greep uit het aanbod:

Leren: op school en daarbuiten

 • We lezen elke dag een kwartier op 
school. In de klas, op de speelplaats of 
in de tuin. 
 • Focus op STEAM. We gaan op 

ontdekking in de Werf: daar komen 
wetenschap en kunst samen. 
 • Schoolreis: we trekken er op uit! 
 • Openluchtklassen: de vijfde- en 

zesdejaars gaan kanovaren, paardrijden, 
op boerderijbezoek, ...
 • We maken samen muziek.
 • We organiseren een boekenbeurs op 

school. 
 • We bezoeken secundaire scholen. Zo 

wordt de keuze makkelijker.
 • ... 

Onze turnlessen zijn 
supertof!
-Kleuter Arno

Wat doen we in 
de lagere school?

Wat doen we in 
de kleuterschool?

 • Vanaf de derde kleuterklas 
ontdekken onze kleuters 
wetenschap en technologie in 
de Werf.
 • Planckendael is dichtbij, daar 

zijn we dan ook regelmatig te 
vinden.
 • Grootouderfeest: niet alleen 

ouders, maar ook grootouders 
zijn welkom op onze school. 
 • Strapdag: te voet, te paard, 

met de fiets of de step naar 
school! 
 • Verkeersbrevetten
 • Kamperen op school: rond 

de vuurkorf samen zingen en 
muziek maken.
 • Sport: op de speelplaats, in de 

turnles en daarbuiten.
 • Spelen in het groen: veel 

ruimte om te ravotten. De vuile 
kleren nemen we er graag bij.
 • Muziek: onze muzikale 

leerkrachten spelen ukulele en 
gitaar met de kleuters.
 • Schrijfdans: samen dansen en 

plezier maken. 
 • ...
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Sportactiviteiten

 • Wintersportdag: we gaan samen 
schaatsen. 
 • Strapdag: we komen te voet, met 

de fiets of de step naar school. Want 
duurzaam naar school komen is leuk, 
gezond en goed voor het milieu! 
 • Fietsexamen in samenwerking met 

VSV, politie en de ouderraad. We richten 
ons specifiek op het traject Muizen-Meche-
len, om onze kinderen voor te bereiden op 
het echte leven.
 • Sportdag: samen sporten en plezier 

maken. 
 • We organiseren tornooien: voor 

netbal, trefbal, een veldloop,...
 • Voetgangersexamen.

Mundiale vorming

 • We werken mee aan de jaarlijkse actie 
voor “Welzijnszorg”, met aandacht voor 
de noden in onze eigen omgeving.
 • We doen actief mee aan de 

Damiaanactie. 
 • Vastenvoettocht: we stappen 

kilometers en laten ons sponsoren ten 
voordele van Broederlijk Delen, projecten 
in Nepal en Tanzania.

Ik kom graag 
naar deze school 

omdat...

“…we echte hamers hebben 
en een werkbank.” 
-Kobe

“…er altijd iets 
te beleven valt.”
-Amin

“…ik hier veel kan leren 
op een toffe manier.”
-Fara

“…we kunnen ravotten 
in de tuin.” 
-Vik

“…als er iemand bij komt, die 
niet aan de kant staat.” 
-Maud
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Een dag uit het leven 
van een leerling

08.00 uur tot 08.35 uur:  de schoolpoort is open en je    
                                                         kan wat spelen onder toezicht

Vanaf 08.35 uur   lesmomenten
10.00 tot 10.15 uur   pauze kleuters
10.20 tot 10.35 uur    pauze lagere school
tot 11.45 uur:    lesmoment

11.45 uur tot 13.05 uur:    lunch en middagpauze

13.05 uur    lesmomenten
14.00 tot 14.15 uur   pauze kleuters   
14.20 tot 14.35 uur   pauze lagere school
tot 15.25 uur:    lesmoment

15.25 uur tot 16.00   toezicht op de speelplaats
 

Onze speelplaats 
is keileuk! 
-Leerling Jana

Voor- en 
naschoolse 

opvang

Wij organiseren voor- en 
naschoolse en woensdagmid-
dagopvang. Je kind kan bij ons 
terecht van 07.00 uur tot 08.00 
uur en van 16.00 uur tot 18.00 
uur. We vragen daarvoor een 
kleine vergoeding van € 0,75 
per begonnen half uur. Vanaf 
08.00 uur en tot 16.00 uur kan je 
kind gratis op school blijven. Op 
woensdagnamiddag van 12.30 
uur tot 18.00 uur organiseren 
we regelmatig activiteiten zoals 
knutselen of koken tijdens de 
naschoolse opvang. 

Ik vind het heel handig dat 
mijn kind voor en na school 
op school opgevangen 
wordt. 
-Papa Bert
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Communicatie met ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Daarvoor 
moeten we goed samenwerken. Een vraag aan de leerkracht of 
een gesprek met de directeur? Je bent altijd welkom! 

Heen en weer kaftje (kleuters) en agenda 
(lagere school)
We houden je via allerlei kanalen op de 
hoogte: via het heen en weer kaftje en de 
agenda houden we je op de hoogte van de 
belangrijkste zaken. 

We communiceren via Smartschool 
voor een vlottere online communicatie. 
 

Website
Op onze website houden we je op de 
hoogte van het reilen en zeilen op school. 
Je krijgt er echt een kijkje achter de 
schermen: in tekst, foto en video. Maar 
vergeet ook onze Facebookpagina niet! Zo 
blijf je op de hoogte van het schoolnieuws 
terwijl je scrollt op je smartphone. 

‘In het echt’
Ons team is toegankelijk voor elke 
ouder. Snel een vraag aan de schoolpoort, op oudercontact om 
de vooruitgang van je kind te bespreken, of juist nood aan een 
uitgebreid gesprek? Je kan altijd bij ons terecht. 

Ouderraad
Onze school heeft een actieve ouderraad. 
Ouders, leraren en directie komen geregeld 
samen om van gedachten te wisselen, 
meningen te toetsen en oplossingen te 
zoeken voor problemen. Zo bieden we jou 
de kans om actief bij het schoolgebeuren 
betrokken te worden. De ouderraad 
organiseert tal van activiteiten zoals: 
Magisch Muizen, dansfeest, fruitschildag, 
verkeersactiviteiten… De opbrengst 
hiervan gaat naar toneelvoorstellingen 
voor de kinderen, aanschaf van boeken 
voor de klasbibliotheek…

Op ons schoolfeest komen 
150 vrijwilligers helpen. Onze 
school leeft van die betrokken 
ouders. -Directeur Kristien
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Nuria Ortiz de la Torre
1OK

Leen Van Hove
2KA

Griet Slaets
3KB

Sofie Verschoren
Kinderverzorgster

WIE IS WIE … KLEUTERSCHOOL

Ingrid Schelkens
1KA

Els Claes
2KB

Katrien De Winter
Bewegingsopvoeding 

kleuters

Ann Vetterlein
1KB

Dominique Tibbaut
3KA

Heidi Beullens
Bewegingsopvoeding

kleuters 

Christel Van der Auwera
Kinderverzorgster

Kristien Vanderweyden
Directie

Trees Matthijnssens
Naschools toezicht 

inclusief woensdagna-
middag

Koen Geets
Beleidsondersteuner en 

preventie

Ingrid Massart
Naschools toezicht

Emmy Buelens
Middagtoezicht

Nicole Van Dessel
Voorschools toezicht en 
naschools toezicht op 
woensdagnamiddag

TOEZICHT

DIRECTIETEAM

Wij heten je elke dag 
welkom in onze klas,  op 
onze school en op de 
speelplaats. Wij helpen 
je met leren, leven en 
bewegen. 
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Els Dewals
Secretariaat

Elke Roelens
Zorgbegeleidingsteam - 

coördinator lager

Romy Bomans
Zorgleerkracht

Sara Kegelaers
Zorgleerkracht

Mimo Reynaert
ICT

Jana Moortgat
Zorgbegeleidingsteam

Noni Nuyts
Zorgleerkracht

Danaë De Cuyper
Zorgbegeleidingsteam

Geert Vervoort
Bewegingsopvoedings-

team - coördinator

Nicole Convié
Zorgbegeleidingsteam - 

coördinator kleuter

Jos Verschuere
Onderhoudsman

ANDERE PERSONEELSLEDEN

Viviane Geens
1A

Annick Van den Wijngaert
2A

Lynn Lanckpaep
3B

Katrien Slaets
5A

Marlies Vekemans
6B

Karine Buelens
1B

Ingrid Van den Bossche
3A

Nele Weymeersch
4B

Jef Du Bin
6A

Herwig Rombauts
Kangoeroewerking
Leraar Technologie

Kaat Michiels
1A

Annemie Frans
2B

Lea Van Keilegom
4A

Lien De Witte
5B

 

LAGERE SCHOOL
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Geheugensteuntje

Inschrijvingen

Onze school volgt de inschrijvingsprocedure van het LOP, regio 
Mechelen. Meer info kan je op onze website terugvinden: 
www.sint-lambertus.be. 

Vereiste documenten: 
Kopieën van
 -  KidsID of     
 -  de ISI+kaart van het kind

Begin schooljaar 2021-2022

Het schooljaar begint op donderdag 1 september 2022. 

Instapdagen voor de kleutertjes tijdens het schooljaar 2022-2023:
1 september 2022 geboren ten laatste op 01/03/2020
7 november 2022 geboren ten laatste op 08/05/2020
9 januari 2023 geboren ten laatste op 10/07/2020
1 februari 2023  geboren ten laatste op 01/08/2020
27 februari 2023  geboren ten laatste op 7/09/2020
17 april 2023  geboren ten laatste op 19/10/2020
22 mei 2023   geboren ten laatste op 30/11/2020

Kinderen geboren tussen 01/12/2020 en 31/12/2020 stappen in op 
1 september 2023 (maar dienen zich nu in te schrijven). 

Onze scholengroep: KITOS

Onze school is onderdeel van scholengroep KITOS, Katholieke 
Scholengroep regio Mechelen. KITOS, dat staat voor...

Dankzij KITOS worden we professioneel ondersteund, waardoor 
we ons kunnen focussen op onze kerntaak: de leerling beter 
begeleiden in zijn schoolloopbaan. Binnen onze scholengroep 
werken we niveau-overschrijdend en -doorbrekend samen met 
andere basisscholen en secundaire scholen. Zo kunnen we onze 
middelen, financiën en competenties efficiënter inzetten om een 
kwaliteitsvoller onderwijs te garanderen.

K

I

T

O
S

=  kwaliteit en katholiek

=  individu en innovatie

=  talentgericht

=  openheid en onderwijs

=  solidariteit



Leuvensesteenweg 641
2812 Muizen

T 015 41 95 94
www.sint-lambertusschool.be

school@sint-lambertusschool.be
Kom meer te weten over ons 

schoolleven op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/SintLambertusMuizen


