Basisschool
O.L.V. van de Ham

Infobrochure

Wij zijn een warme Mechelse
buurtschool.
Onze
leerkrachten
vormen een gedreven, hecht team.
En dat voel je! Met veel enthousiasme
halen we het beste uit al onze kinderen.

Welkom in onze basisschool!
Beste ouders
“We kunnen niet van ieder kind een ster maken, maar we kunnen
ze wel allemaal laten schitteren.”

In onze kleuterklassen staan er
twee leerkrachten voor de klas. Zo
kunnen we alle kleuters begeleiding
aanbieden die aangepast is aan hun
eigen tempo en kunnen.

Ook in de lagere school werken we
zo veel mogelijk op maat van onze
leerlingen. Er wordt gewerkt volgens
het 4-sporenbeleid. De leerlingen
leren zelfstandig en op eigen niveau
werken met een planbord.

Dat is waar wij voor gaan. Wij sluiten elk kind in ons hart en zorgen
dat ieder kind zich goed voelt op onze school. Dat doen we door
een veilig, krachtig en positief klasklimaat te creëeren waarbinnen
alle kinderen voldoende ruimte krijgen om zichzelf te zijn. In de
kleuterschool maken we dat waar door team teaching: omdat er
altijd meer dan één leerkracht aanwezig is in de klas, krijgen onze
kleuters begeleiding aangepast aan hun eigen tempo en kunnen.
In de lagere school werken we volgens het 4-sporenbeleid om vlot
te kunnen differentiëren binnen de klas. We leren de leerlingen
hun eigen niveau in te schatten en zelfstandig te werken.
Je thuis voelen op school, dat is meer dan toffe lessen. Daarom
hebben we veel aandacht voor een inclusief speelplaatsbeleid, het
betrekken van ouders in de klas, én gaan we er regelmatig op uit.
Want de hele stad is onze klas! Daarnaast zetten we ook volop in
op innovatie en toekomstgericht onderwijs. We werken daarvoor
nauw samen met Thomas More Hogeschool.
Jullie vertrouwen ons jullie kostbaarste bezit toe. Dat vertrouwen
willen wij waar maken!

Van harte welkom!
Basisschool O.L.V. van de Ham
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Groeien vanuit verbondenheid
Onze schoolvisie is gegroeid vanuit het hele team en is gebaseerd
op vijf krachtige pijlers. Deze pijlers geven stuk voor stuk weer
waar wij, als school, garant voor willen staan. Elke dag opnieuw
zetten we deze visie om in de praktijk.

In Basisschool De Ham willen we
groeien vanuit verbondenheid door
een gastvrije school te zijn. We
willen een veilig, krachtig en positief
klasklimaat
creëren
waarbinnen
iedereen zichzelf kan zijn.
Kortom: een plek voor iedereen.

In Basisschool De Ham willen we
groeien vanuit verbondenheid door
een trotse Mechelse school te zijn
die de blik richt op positiviteit, op
verwondering en nieuwsgierigheid
voor de wereld om ons heen.
Kortom: een positieve kijk.
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In Basisschool De Ham willen we
groeien vanuit verbondenheid door
een warme school te zijn. We willen
zorg dragen voor iedereen door
op een respectvolle en duurzame
manier te leren omgaan met elkaar.
Kortom: zorgzaam omgaan met
elkaar.

In Basisschool De Ham willen we
groeien
vanuit
verbondenheid
door een ondernemende school te
zijn. We willen ruimte bieden om
het leerproces in eigen handen te
nemen.
Kortom: zin in leven, zin in leren.

In Basisschool De Ham willen we
groeien vanuit verbondenheid door
een hechte school te zijn die samen
bouwt aan de toekomst. We willen
elkaar vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid ontmoeten en met
elkaar in dialoog treden.
Kortom: samen school maken.

“Onze
kinderen
vormen
SAMEN één hechte groep.”
-Directrice Ann
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Wat doen we in
de kleuterschool?
Team Teaching
Bij ons staan er twee
enthousiaste
leerkrachten
voor de klas. Daardoor krijgen
de
kleuters
begeleiding
aangepast aan hun eigen
tempo en kunnen.
Nieuwe klaslokalen

4-sporenbeleid
We willen dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn in de klas. Met het
4-sporenbeleid kijken we naar de individuele talenten en sterktes
van de leerling. We stimuleren de leerlingen om te groeien in het
inschatten van hun eigen niveau en werktempo. Dat doen we door
klassikale momenten en zelfstandig werk af te wisselen. Kinderen
hebben de vrijheid om zelf te bepalen met welke opdracht ze
beginnen en hoeveel tijd ze nodig hebben om een opdracht af te
werken.
De stad is onze klas

De kleuters zijn welkom in
grote, nieuwe klaslokalen. De
lokalen zijn speciaal ingericht
voor teamteaching. Elke klas
heeft
ruime
speelhoeken
waarin
we
activiteiten
aanbieden die de kinderen
uitdagen.
Slaapgelegenheid
instappertjes

Wat doen we in de lagere school?

voor

de

Onze jongste kleuters kunnen
in de namiddag een dutje
doen als zij daar behoefte aan
hebben.

Wij zijn een trotse Mechelse school. We trekken er regelmatig op
uit en bezoeken vele Mechelse hotspots. We maken leerwandelingen in de Kruidtuin en het Vrijbroekpark, we gaan naar de bib,
naar het theater en bezoeken musea. Op het programma staan
onder andere het Speelgoedmuseum, Planckendael, Technopolis
en De Maan.
Toffe uitstappen en activiteiten
We organiseren allerlei leuke activiteiten in de lagere school. We
gaan samen op bosklassen, houden een sleep-in op school en
gaan zelfs een aantal dagen op boerderijklassen.
Aandacht voor een warme overgang
We werken het hele jaar door aan een vlotte overgang van de
derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Daarnaast besteden we
ook bijzondere aandacht aan de begeleiding bij de studiekeuze
in het vijfde en zesde leerjaar. We bezoeken secundaire scholen,
gaan samen naar de onderwijsbeurs, ...
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Ons ballenbad is kei leuk!
-Sara, 1ste kleuterklas
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Voor- en
naschoolse
opvang
Voorschoolse opvang
Vanaf 7.00 uur: 1,50 euro
Vanaf 7.30 uur: 0,75 euro
Vanaf 8.00 uur: gratis
Naschoolse opvang
Tot 16.00 uur: gratis
Tot 16.30 uur: 0,75 euro
Tot 17.00 uur: 1,50 euro
Tot 17.30 uur: 2,25 euro
Tot 18.00 uur: 3 euro
Op woensdag
Tot 12.30 uur: gratis
Tot 13.00 uur: 0,75 euro
Tot 13.30 uur: 1,50 euro
Tot 14.00 uur: 2,25 euro
Tot 14.30 uur: 3,00 euro
Tot 15.00 uur: 3,75 euro
Tot 15.30 uur: 4,50 euro
Tot 16.00 uur: 5,25 euro
Tot 16.30 uur: 6,00 euro
Van 16.30 uur tot 18.00 uur:
op aanvraag
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Middagtoezicht
Van 11.45 uur tot 12.45 uur: 0,50 euro.
Niet op woensdagmiddag. Leerlingen die geen gebruik maken van
het middagtoezicht mogen pas na 12.45 uur op de speelplaats.
Praktisch
De prijzen van de voor– en naschoolse opvang gelden per kind
per begonnen half uur. De betaling gebeurt tweemaandelijks per
factuur en is fiscaal aftrekbaar. Op het einde van het schooljaar
worden fiscale attesten uitgereikt. De aanwezigheden worden
bijgehouden door middel van een scanner.
De leerlingen van de lagere school hebben de mogelijkheid om
tijdens de naschoolse opvang in een rustig klaslokaal onder
toezicht hun huiswerk te maken. Er wordt geen bijles gegeven.
De huiswerkklas gaat door van 16u tot 17u.
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BELEIDSTEAM
Ann Vander Linden
Directie

Ingrid Sluyts
Secretaresse

Mimo Reynaert
ICT-coördinator

Evi Lauwers
Zorgcoördinator

Tina Van Den Wijngaert
Instapklas

Kathleen Wouters
Eerste kleuterklas

WIE IS
WIE?

Sofie Steyvers
Tweede leerjaar

Marc Vlamynck
Secretaris

Griet Hermans
Eerste kleuterklas

Nathalie Smets
Eerste leerjaar

Sandra Liekens
Tweede kleuterklas

Shari Hernandez
Derde leerjaar +
Teamteacher

Monika Kulikowska
Kinderverzorging

10

Daisy Van Roy
Tweede kleuterklas

Ellen Mariën
Derde kleuterklas

Amber Sels
Derde kleuterklas

Leevi Peeters
Tweede leerjaar +
Teamteacher

Kirstel Van der Taelen
Derde leerjaar

LAGERE
SCHOOL

KLEUTERSCHOOL
Els Van de Poel
Bewegingsopvoeding
kleuters/teamteacher

Elien Hattas
Eerste leerjaar

Lut Royackers
Derde kleuterklas

Tom Smet
Vierde leerjaar

An Verbruggen
Zesde leerjaar

Danny Deceuster
Teamteacher

Kristien Denis
Eerste jaar

Heidi De Boelpaep
Derde leerjaar

Imke Van Oost
Vierde leerjaar

Catherine Van Elst
Vijfde leerjaar

Marijke Claerhout
Bewegingsopvoeding
lagere school
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Nog een aantal praktische zaken...
Bereikbaarheid
Wij liggen vlak naast de Thomas More Hogeschool. De Kruidtuin
is onze achtertuin.

Brengen en afhalen van leerlingen
Breng je kind via de hoofdingang naar
de speelplaats. Maak je gebruik van de
voor- en naschoolse opvang? Dan kan
je je kind ophalen en brengen langs de
poort in de Augustijnenstraat.
Zit je kind in de kleuterklas, het eerste
leerjaar of het tweede leerjaar? Dan
mag je direct na schooltijd je kind gaan
afhalen in de klas. Je kan dan ook een
praatje slaan met de klasleerkracht.
Speciaal voor onze allerkleinsten, de
instappertjes, openen we de klas al om
8u00. Zo kunnen ze rustig wennen aan
het klasgebeuren en afscheid nemen van
mama of papa.
Heb je vragen, zit je ergens mee of heeft
je kind wat extra hulp of uitdaging nodig?
Wij zijn er voor je! Spreek gewoon de
klasjuf even aan.

Adres:
Augustijnenstraat 76
2800 Mechelen
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Ik ga naar school en ik neem mee

Hieronder vind je een overzicht van wat je kind moet meebrengen naar de lagere school.

Hieronder vind je een overzicht van wat je aan je kleuter moet meegeven.
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Belangrijke aandachtspunten
- Schrijf de naam op alle spullen van je
kind.
- Geef gezonde tussendoortjes mee:
fruit (voor de kleuters geschild en in
stukjes) of koek zonder chocolade
(zonder papiertje, in een doosje). Chips
of andere snacks zien we niet graag.
- Geef vanaf de tweede kleuterklas
water mee in een herbruikbare drinkfles.
Je kind kan dit gratis bijvullen op school.
- Is je kind jarig? Geef geen cadeautjes mee (cake, taart, speelgoed,
snoep, ...). We vieren elke verjaardag uitgebreid in de klas!
- Op school dragen we gewone, nette kledij. Blote buiken, doorkijkbloesjes, … horen hier niet bij. Ook sandalen zonder riempje/
slippers worden niet toegestaan voor de veiligheid.
- Leerlingen worden alleen met een medisch attest vrijgesteld
van sportlessen.
- Vanaf het eerste leerjaar worden zwemlessen georganiseerd.
Het zwemmen gebeurt in blokken van 8 weken. Een zwemshort
of bikini is niet toegelaten, enkel badpak of zwembroek.
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- Alle leerlingen van de basisschool
krijgen turnles. Vanaf de tweede
kleuterklas moet je kind turnpantoffels
meebrengen in de turnzak. Vanaf de
lagere school dragen de leerlingen
een donkerblauwe of zwarte short, en
een T-shirt met het embleem van de
school. Turnpantoffels moet je zelf
aankopen. De short kan (maar moet
niet) op school aangekocht worden.
Het T-shirt is enkel verkrijgbaar op
school.
- We geven enkel nuttig huiswerk mee, op niveau van je kind.
Je kind zou dit zelfstandig moeten kunnen maken. Zijn er toch
moeilijkheden? Contacteer dan de leerkracht. We vragen om na te
kijken of het huiswerk af is, niet of het juist is.
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Geheugensteuntje

Kalender

Inschrijvingen
Onze school volgt de inschrijvingsprocedure van het LOP, regio
Mechelen. Je moet je kind aanmelden via www.kiesjeschool.be.
Meer info kan je op onze website terugvinden:
www.basisschooldeham.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 om 08.45
uur.
Instapdagen voor de kleutertjes tijdens het schooljaar 2022-2023
1 september 2022
7 november 2022
9 januari 2023
1 februari 2023
27 februari 2023
17 april 2023		
22 mei 2023

geboren ten laatste op 01/03/2020
geboren ten laatste op 08/05/2020
geboren ten laatste op 10/07/2020
geboren ten laatste op 01/08/2020
geboren ten laatste op 7/09/2020
geboren ten laatste op 19/10/2020
geboren ten laatste op 30/11/2020

Benieuwd naar al onze activiteiten? Op onze website vind je onze
volledige kalender: www.basisschooldeham.be. Daarnaast vind je
er ook onze laatste nieuwtjes en foto’s van onze activiteiten terug.

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

K

= kwaliteit en katholiek

I

= individu en innovatie

T

= talentgericht

O

= openheid en onderwijs

S

= solidariteit

Kinderen geboren tussen 01/12/2020 en 31/12/2020 stappen in op
1 september 2023 (maar dienen zich nu in te schrijven).
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Augustijnenstraat 76
2800 Mechelen
T 015 20 50 85
www.basisschooldeham.be
info@basisschooldeham.be
Kom meer te weten over onze school
op onze facebookpagina:
www.facebook.com/basisschooldeham

