De schooluren lopen van 8u35 tot 15u50 en op woensdag tot 11u45. Op vrijdag eindigen de lessen om 15u15.
Er is voor- en naschoolse opvang van 6u45 tot 18u30,
i.s.m. de vzw Stekelbees van de gemeente Oostkamp.

Nog enkele troeven:
• Accent op een individuele benadering van elk kind.
Een apart zorgteam helpt kinderen met leerproblemen
of sociaal-emotionele problemen
• Een goede schoolsfeer met een kindvriendelijke
aanpak gericht op welbevinden en betrokkenheid
• Sterk talenbeleid: Frans vanaf de derde kleuterklas
• Dagelijks (!) kleutergymnastiek in alle kleuterklassen
en zwemmen vanaf de derde kleuterklas
• Doelgerichte didactische uitstappen naar toneel,
musea, jongerenbeurs, …
• Een doordacht milieu- en verkeersopvoedingsbeleid
• Vrije keuze aan levensbeschouwelijke vakken
• Communicatie met ouders is een prioriteit: met een
nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden
van grote en kleine gebeurtenissen, via een charter
worden de wederzijdse verwachtingen vastgelegd,
evaluatiegesprekken en een opendeurpolitiek doen
de rest.
• Een onderwijs met oog en oor voor elk kind
***
• Ruime klaslokalen met groot aanbod speel- en
leermiddelen
• Professioneel uitgeruste sportzaal
• Slaapklasje voor de allerkleinsten
• Polyvalente zaal voor feesten of klasoverschrijdende
activiteiten
• Eigen schoolrestaurant ’t Bollebuikje
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Kom eens langs!
Je bent elke schooldag hartelijk welkom.
Inschrijven kan iedere schooldag van 9u tot 12u en van
14u tot 16u30 of op afspraak.
Inschrijven tijdens de zomervakantie kan elke werkdag
tijdens de eerste week van
juli en de laatste twee weken
van augustus (van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u30).
U dient volgende documenten mee te brengen: identiteitskaart en/of SIS-kaart van uw kind, laatste schoolrapport (indien inschrijving voor lagere school). Voor
nieuwe kleuters (vanaf 2,5 jaar) zijn er vaste instapdata,
informeer er naar.

Verdere inlichtingen
Basisschool Koning Boudewijn
Marechalstraat 48
8020 Oostkamp
T 050 84 19 71
bs.koningboudewijn@telenet.be
secretariaat.dorine@telenet.be
www.koningboudewijnschool.be
Basisschool Koning Boudewijn is een school van GO!
scholengroep 25. Deze groep verenigt de scholen en instellingen
van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de
regio Brugge - Oostkust. De onderwijsinstellingen in deze
scholengroep werken intens samen. Kennis en ervaringen
worden uitgewisseld en dankzij een groot aantal centrale
projecten op groepsniveau – op gebied van financiën,
infrastructuur en personeel – kunnen wij ons concentreren op
onze belangrijkste opdracht: het begeleiden en vormen van
onze leerlingen.

Verantwoordelijke uitgever: Hintjens Marianne, directeur Basisschool Koning Boudewijn - 251101

Basisschool Koning Boudewijn
praktisch

Samen maken
we school!

Onderwijs gericht op de
toekomst

Basisschool Koning Boudewijn
heet u welkom!
Een school kiezen is een belangrijke beslissing. U wilt
immers het beste voor uw kind. Wij willen dat ook. Niet
alleen op vlak van kennis en vaardigheden, maar ook op
sociaal, cultureel en sportief vlak. Dit komt de totale
ontplooiing van uw kind ten goede. Gezellige en ruime
klassen, grote en groene speelplaats en een echte
sportzaal. Geëngageerde leerkrachten garanderen
lesprojecten die aansluiten bij de leefwereld van de
leerlingen. Zij zorgen ervoor dat uw kind opgroeit tot
een fijne persoonlijkheid. In ons leer- en speel(t)huis
is elke leerling talentvol, elke leerling kan iets, elke
leerling verdient het te schitteren. Elke leerling is bij
ons een VIP!

Accent op zelfstandigheid en
leergierigheid
De huidige samenleving vraagt om leergierige kinderen,
die zich snel nieuwe ontwikkelingen en kennis weten
eigen te maken en in team kunnen werken. Met
vernieuwde werkvormen zoals groepswerk, contract- en
hoekenwerk zorgen we er voor dat uw kind zelfstandig
leert werken. Taken inplannen, zelfstandig informatie
opzoeken en ervaren hoe je een opdracht tot een goed
einde kunt brengen komen aan bod. We moedigen de
kinderen aan om onbevangen en nieuwsgierig met de
leerstof om te gaan. Leren is geen opgave, maar een
actief en vanzelfsprekend proces dat nooit stopt. We
bieden verdiepingsoefeningen voor kinderen die wat
meer uitdaging aan kunnen en herhalingsoefeningen voor
kinderen die wat meer tijd nodig hebben. Zo leert elk kind
stapje voor stapje, zonder frustratie of schoolmoeheid.
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Twee scholen, een schoolbeleid
Basisschool Koning Boudewijn bestaat uit een
wijkschool in het Nieuwenhovebos en een
centrumschool in het hart van de gemeente Oostkamp.
Uw kind kan in onze centrumschool terecht van 2,5
jaar tot 12 jaar en in onze wijkschool van 2,5 jaar
tot en met het eerste leerjaar. Kinderen kunnen na
schooltijd van de ene school naar de andere worden
gebracht en vice versa, afhankelijk van waar de ouders
hun kinderen willen ophalen. Wij staan garant voor een
alles omvattende vorming die goed op elkaar aansluit,
een probleemloze overgang van kleuter-, naar lager,
naar secundair onderwijs. Inzake oriënteren en de
overstap naar de secundaire school worden ouders en
leerling intens begeleid.

Samen maken we school
Basisschool Koning Boudewijn bouwt samen met u
aan de toekomst van uw kind. Dit is geen loze belofte.
Uw en onze wensen en ideeën over onderwijs en
opvoeding worden op elkaar afgestemd. De open
dialoog tussen het leerkrachtenteam en de ouders
resulteert in een officieel charter waarin beide partijen
beloven de gemaakte afspraken na te komen en uit te
voeren. Onze school is een van de eerste scholen waar
een dergelijk wederzijds engagement realiteit is. Het
charter werd dan ook met de nodige toeters en bellen
gelanceerd en vinden jullie op onze website.

We integreren informatie- en communicatietechnologieën in onze lessen, zodat onze kinderen op een bewuste en veilige manier leren
omgaan met nieuwe media. Basisschool Koning
Boudewijn biedt onderwijs dat gebaseerd is op
de huidige en toekomstige leefwereld van onze
kinderen. In die wereld nemen computers en internet een belangrijke plaats in. In elke klas is er
een computer en digitaal schoolbord aanwezig.
Onze school beschikt ook over een moderne
mediatheek, waar onder meer - in het kader
van leerlingenparticipatie - onze leerlingenraad
maandelijks vergadert.

Sterk gezondheidsbeleid
In ons eigen schoolrestaurant ’t Bollebuikje
serveren wij dagelijks versbereide maaltijden
- bestaande uit soep, hoofdgerecht, dessert en
water – volgens het Steamplicityconcept i.s.m. de
Universiteit Gent. Het eten wordt gestoomd. Dit
zorgt voor een maximaal behoud van vitamines
en mineralen. Kiezen voor eigen broodlunch,
verse soep of voor vegetarische maaltijden is
ook mogelijk. Naast gezonde voeding is bewegen
een sleutelwoord. Onze sportgangmakers
motiveren elk kind tot bewegen. De dagelijkse
kleutergymnastiek, zwemmen vanaf de derde
kleuterklas en lessen lichamelijke opvoeding door
een ervaren sportleerkracht gegeven, bewijzen
dat onze basisschool de gezondheid van haar
kinderen ernstig neemt.

