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Open school met praatrondes, kinderraad, MOSraad, ouderraad, schoolraad.
Creatieve en muzische ateliers
Uiteenlopende projecten waar de hele school
aan werkt
Mondiale projecten: de wereld in de klas
Regelmatige uitstappen met integratie naar de
klaspraktijk
Een wekelijkse schoolkrant met een klasverslag.
Initiatie Frans vanaf de kleuterklas en verplicht
Frans vanaf het 4de leerjaar.
Initiatie Engels in het 6de leerjaar.
Filosoferen met kinderen
Om de twee jaar bos- of zeeklassen geïntegreerd
in onze themawerking.
Klassen met maximumcapaciteit
Openluchtklas voor buitenactiviteiten.
Kindvriendelijke klaslokalen met aangepast
materiaal.
Computers, smartboard en internet computerklas
voor groepsactiviteiten.
Leuke speelplaats met veel groen, speeltoestellen,
spelkoffers, voetbalvelden.
Aandacht voor zorg met wekelijks overleg.
Veel aandacht voor het goed gevoel van elk
kind en onmiddellijke aanpak van pestgedrag
Emotionele en sociale vaardigheden samen met
Dirk en Dolly bij de kleuters en Ben Correct in het
lager.
Optimale samenwerking met CLB en externen.
Klasinterne en –externe remediëring.
Sportactiviteiten binnen en buiten de schooluren.
Eigen schoolbus
Samenwerking met sportdienst, buitenschoolse
opvang, milieuraad, cultuurraad, schoolraad van de
gemeente

Inschrijven kan:
Alle schooldagen van 8u30 tot 15u30
Woensdag van 8u30 tot 12u00
Eerste week van juli en vanaf 16
augustus
of op afspraak

Methodeschool voor gewoon
kleuter- en lager onderwijs

Verstandig anders:
Vooruitstrevend
via een andere
aanpak maar
met respect
voor traditionele
waarden
speel
leer
lach

Contact:
BS Wonderwijs
Hameestraat 11 - 3570 Alken
T. 011 31 26 831 - F. 011 59 35 12
bs.alken@g-o.be www.bswonderwijs.be
Mevr. Erlwine Digneffe, directeur

ontdek
vraag
bewonder

De Pijlers van Wonderwijs
ERVARINGSGERICHT LEREN
• Kinderen willen ontdekken, zijn nieuwsgierig.
Ze leren ontzettend veel als de inhoud uit hun
ervaringen komt.
• De kinderen leren ondernemen. Regelmatig
laten we de klas achter ons en gaan we op
ontdekking in de wereld.
Wij willen dat alle kinderen zich goed voelen
op school en graag leren.

KWALITEIT VIA EEN ANDERE
AANPAK
• Elk kind is voor ons een wonder. We kijken
naar de talenten van elk kind.
• Het accent niet alleen op kennis. Ook op
creativiteit, samenwerken, zelfstandig werken
en leren van elkaar.
• Met de projecten Dirk en Dolly en Ben
Correct werken we rond emotionele en sociale
vaardigheden.
• We hebben een enthousiast team met
enorme inzet.
• Elke week hebben we overleg om samen te
werken over de klassen heen. Twee wekelijks
teamoverleg om snel en blijvend in te spelen
op de noden van elk kind, ook uw kind.
We willen kwaliteiten en talenten van het
kind benadrukken.

VOORUITSTREVEND
GROEN EN GEZOND
• De kinderen bouwen kampen, leren recycleren
en tonen respect voor de natuur.
• We willen gezonde kinderen: geen snoep, frisdrank of choco tussen de boterham, maar wel
fruit en gezonde drankjes.
• Kinderen tuinieren en hebben een eigen
moestuin en fruitbomen.
• Vanaf de 1ste kleuterklas is er een turnleerkracht.
• Zwemlessen vanaf de 3de kleuterklas
Bewegingsmomenten zowel tijdens als buiten
de schooluren.
Met drie logo’s en twee groene vlaggen zijn we
uitgeroepen tot voorbeeld MOS-school.

• We spelen in op zinvolle vernieuwingen
binnen het onderwijs en de maatschappij.
• Leerkrachten volgen regelmatig
bijscholing.
• Leerkrachten zijn naast leerkracht ook
begeleider, opvoeder, mentor en nog veel
meer. Ze hebben ervaring met projectwerk,
contractwerk, hoekenwerk en gebruiken
eigentijdse handboeken.
• Vanaf de kleuterklas zijn er computers en
internet aanwezig.
In de lagere school heeft elke klas een
smartboard, 5de en 6de werk met tablets.
Informatica wordt zo geïntegreerd in alle
lessen.
We laten kinderen evolueren van klein
wonder naar een beetje wijs.

OPEN SCHOOL
• We zijn een open school waar kinderen,
leerkrachten en ouders belangrijk zijn.
• In de praatrondes vertellen kinderen wat
hun bezig houdt. Ook de kleinste kleuters.
Hier groeien ideeën voor projecten, praten ze
conflicten uit en lossen ze probleempjes op.
In de kinderraad doen ze voorstellen en
bouwen ze mee aan ‘hun school’.
• Elke week is er een Wonderwijzer
(schoolkrant). Leerkrachten en leerlingen
vertellen hier de gebeurtenissen op school
van de voorbije week.
• Onze ouders worden nauw betrokken bij het
schoolgebeuren. Van klusser op het domein
tot hulp bij activiteiten in de klas. Samen
nemen we de verantwoordelijkheid voor het
leren en evolueren van uw kind.
• We zijn een kleine school, het contact is
persoonlijk en er is aandacht voor elk kind.
Wij willen mondige, beleefde kinderen
die begrip en respect hebben
voor iedereen.

