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Beste ouders

Welkom in onze kleuterschool.

Elke dag leggen wij de basis voor de groei van al onze kinderen, 
vandaar onze naam. Dat doen we in drie vestigingen, met één visie. 
Zo is er altijd een school in je buurt. Onze scholen zijn gelegen in 
de Stationsstraat, de Mijlstraat en de Meertsveldstraat. 

Je kind krijgt bij ons de kans om zich te ontwikkelen op alle 
vlakken: hoofd, hart en handen. We zetten daarbij sterk in op zelf-
standigheid en bouwen voort op wat onze kinderen al kunnen. 
Kinderen staan positief tegenover leren. Wij willen aansluiten bij 
die positieve ingesteldheid en onze kinderen helpen zichzelf en 
hun omgeving spelenderwijs te ontdekken. Samen met jullie, de 
ouders, zijn we partners in ouderschap en zullen we onze kleuters 
de komende jaren een prachtige en leerrijke kindertijd schenken. 

Tot binnenkort? 

Welkom in onze school! Waarom kiezen voor ons?

We besteden veel aandacht aan motorische 
en zintuigelijke ontwikkeling. Dat doen we 
niet alleen tijdens de lessen bewegingsop-
voeding, maar ook in de bewegingshoeken 
in de klas. We gaan om de veertien dagen 
naar het zwembad voor watergewenning. 

Engagement is een belangrijke pijler in onze 
school. Niet alleen het engagement van 
onze leerkrachten, maar ook van jou, als 
ouder is belangrijk. Samen zorgen we dat 
je kind ‘goesting’ heeft om zichzelf en de 
wereld te leren kennen. 

Met de Axenroos werken we aan de sociale 
vaardigheden van ieder kind. Aan de 
hand van 10 dieren, die elk een bepaalde 
eigenschap hebben, leren kinderen hoe ze 
met zichzelf en anderen kunnen omgaan. 

Het Mijltje
Mijlstraat 66
2570 Duffel

De Beunt
Meertsveldstraat 7b

2570 Duffel

Stationsstraat
Stationsstraat 4

2570 Duffel
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Onze troeven
De Axenroos in Dierenstad
De Axenroos is een methode die kinderen leert 
hoe je je kan gedragen in communicatie met 
anderen. Het gaat over hoe men met dingen 
omgaat, hoe men naar zichzelf kijkt en hoe men 
zich tegenover anderen gedraagt. De opstart 
van dit project start bij onze jongste kleuters en 
loopt door tot in de lagere school. Zo werken 
we aan de sociale vaardigheden en het innerlijk 
kompas van ieder kind.

Zin in leven, zin in leren
In onze volledige werking staat “Zin in leven, 
zin in leren!” (ZILL), het leerplanconcept van 
het Katholiek onderwijs, centraal. Alle ont-
wikkelingsaspecten, zowel de persoonlijke 
als de cognitieve, vinden we hierin terug. We 
willen kinderen “goesting” doen krijgen om 
zichzelf, anderen en de wereld om zich heen te 
ontdekken en te exploreren, om zo te groeien 
naar een empathisch mens.

Vlotte overgang naar de lagere school
We zetten sterk in op een vlotte overgang naar 
de lagere school. Twee projecten die hierin een 
grote rol spelen zijn ons project dierenstad voor 
5 – en 6 – jarigen. Daarin doen kinderen van 
de derde kleuterklas samen met kinderen van 
het eerste leerjaar leuke activiteiten  rond de 
dieren van dierenstad. Als tweede project is er 
het wiskundeproject. Hierin proberen we met 
allerlei doe-activiteiten het wiskundeonderwijs 
minder abstract te maken. Zo willen we de stap 
naar het abstracte vlotter laten verlopen.

Digitalisering in de klas
We leven in een maatschappij waar media 
sterk aanwezig is. Voor de kleuters van 
vandaag is leven in deze gedigitaliseerde 
wereld een evidentie. Onze mediaopvoeding 
wil kinderen meer mediawijs maken. We 
leren onze kleuters verschillende mediatalen 
begrijpen. We leren hen vaardigheden aan 
om zinvol en creatief met allerlei media om 
te gaan. Daarom bieden we in elke klas onder andere computers 
met internetconnectie en iPads aan.

Kwaliteit en professionaliteit
Wij gebruiken nieuwe middelen en 
vernieuwende methoden, dikwijls in 
samenwerking met Thomas More hogeschool. 
Onze leerkrachten streven steeds naar 
verbetering van hun vaardigheden en 
leermethoden.  We besteden daarbij veel tijd 
aan het toepassen van de methodiek rond 
executieve functies. Ons personeel volgt 
regelmatig nascholing.

Bewegingsopvoeding is meer dan turnles
In onze kleuterschool is bewegingsopvoe-
ding volledig geïntegreerd. De kleuter is een 
“handelende en expressieve doe-het-zelver”. 
Naast de bewegingshoeken in de klassen gaan 
onze kleuters minimum 2 maal per week naar 
de turnzaal om ook daar verder te bouwen aan 
hun motorische en zintuigelijke ontwikkeling. 
Dat doen we onder andere met kleuteryoga en 
de Sherborne bewegingspedagogiek. Onze oudste kleuters gaan 
om de veertien dagen naar het zwembad voor watergewenning.



6 7

Katholieke dialoogschool
Vanuit onze christelijke waarden 
maken we van onze school een 
plaats waar onze kleuters zich 
kunnen ontwikkelen tot gelukkige, 
respectvolle en rechtvaardige 
kinderen.

Openheid
Vragen en twijfels, mislukken en 
falen, het is onderdeel van het leven. 
Onze kinderen kunnen zich veilig 
bewegen en uiten in onze school. We 
accepteren ieder kind en gaan open 
de dialoog aan. We leren kinderen 
veerkrachtig te zijn.

Maatschappelijk engagement
Mens, milieu en natuur zijn belangrijk. 
We stimuleren onze kinderen 
om een bijdrage te leveren aan 
de maatschappij.  Dat doen we 
bijvoorbeeld door onze jaarlijkse 
shoebox-actie, waarmee we spullen 
inzamelen voor daklozen en kansarme 
gezinnen. 

Spelenderwijs Frans leren
De kleuters leren al spelend een nieuwe taal. We geven dus 
geen “lessen Frans”, maar wel taalinitiatie onder de vorm 
van beeldende verhalen, toffe liedjes en andere speelse 
muzische activiteiten. We laten onze kleuters ontdekken 
dat een andere taal leren leuk kan zijn. Ook in de lagere 
school krijgt dit een vervolg tot men in het vijfde leerjaar 
start met ‘echte’ lessen Frans.

Gastvrijheid
Wij verwelkomen gastvrij elk kind. Onze kinderen voelen 
zich veilig en gewaardeerd. We respecteren verschillen, 
moedigen onze kinderen aan en helpen hen op weg bij 
moeilijkheden.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid
Ons lerarenteam voelt zich gezamenlijk verantwoorde-
lijk voor de school. Ook de ouders betrekken we zo veel 
mogelijk bij het onderwijs. Samen maken we school.

Samenhang met de wereld
Onze kleuters krijgen volop kansen om 
de wereld om zich heen te ontdekken, 
te exploreren en deze ervaringen met 
elkaar te delen. Zo staan we als school 
midden de samenleving.
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Ons opvoedingsproject

Wij leggen elke dag DE BASIS voor de 
groei van al onze kinderen, vandaar 
onze naam. Als katholieke dialoogschool 
verwelkomen we gastvrij elk kind, van 
welke levensbeschouwelijke of religieuze 
achtergrond ook. We gaan samen op 
weg in een klimaat van betrouwbaar-
heid, openheid en gastvrijheid om onze 
kinderen te begeleiden op hun tocht naar 
jongvolwassenheid. We zetten niet alleen 

in op kennis, maar ook op sociale vaardigheden en welzijn.  Onze 
school houdt voor iedereen een engagement in: leerkrachten, 
kinderen en ouders. We betrekken ouders zo veel mogelijk in 
het samen school maken. Wij zijn een leergemeenschap, ge-
loofsgemeenschap en leefgemeenschap.

Leergemeenschap
We streven naar kwaliteitsvol onderwijs. 
Dat doen we door het kind centraal te 
stellen. We zorgen ervoor dat ieder 
kind zich veilig en gewaardeerd voelt. 
We bieden kinderen extra uitdaging of 
juist extra zorg. Elk kind is anders en 
verdient onderwijs aangepast aan zijn 
mogelijkheden. Wij zijn een dynamische 
school die inzet op innovatie en 
creativiteit.

Leefgemeenschap
Onze school wil meer zijn dan een 
onderwijsinstelling met aan de ene 
kant de kinderen en aan de andere 
kant de leerkrachten en directie. 
We leven en leren samen zodat 
onze kinderen kunnen opgroeien in 
een evenwichtige omgeving en al 
hun talenten en interesses kunnen 
ontplooien. Onze enthousiaste 
leerkrachten halen het beste uit alle 
kinderen.

Geloofsgemeenschap
Onze christelijke waarden zijn het 
fundament van onze school. We 
gebruiken het verhaal van Jezus als 
leidraad om te leven, een manier van 
samenleven waarvan wij overtuigd 
zijn dat die leidt tot een harmonische 
samenleving waar het goed is om te 
wonen. Een leidraad die verbindend 
is met een groot respect voor ieders 
eigenheid, los van geloof, rang  of 
stand.  
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Nog aantal praktische zaken...

Naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door IBO 
Duffel, in samenwerking met de gemeente Duffel. Je moet je kind 
hiervoor op voorhand inschrijven. Dat kan alleen op bepaalde 
dagen doorheen het jaar. Kinderen die niet tijdig worden afgehaald 
op school, zullen naar de buitenschoolse opvang gebracht worden. 

Informatie buitenschoolse opvang
kinderopvang.duffel@emmaus.be
www.kinderopvangduffel.be
015/ 30 41 11

Middagmaal

Je kind kan ‘s middags eten op school 
met een eigen lunchpakket. 

Eten en drinken

Je kind kan tijdens de voormiddagpauze een stuk fruit of groente 
eten. Geef dit gebruiksklaar mee: gewassen en geschild in een 
goed sluitend doosje. In de namiddag kan je kind fruit, groente, 
of een koek eten. Gelieve koekjes alleen in een doosje, zonder 
andere verpakking mee te geven. Snoep, chocolade of zoute 
snacks zijn niet welkom op onze school.

Dranken zijn beschikbaar tegen betaling. Gelieve enkel 
herbruikbare drinkbussen met water mee te geven. Zo voorkomen 
we afval… en ongelukjes in de schooltas.
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Een dag uit het leven 
van een kleuter

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

08.00 uur tot 08.35 uur:  opvang op de speelplaats
08.15 uur tot 08.35 uur:  opvang op de speelplaats (Mijltje)

08.35 uur tot 10.35 uur:    activiteiten in de klas
10.35 uur tot 10.50 uur:   speelmoment
10.50 uur tot 12.10 uur:   activiteiten in de klas

12.10 uur tot 13.35 uur:   middagpauze
  
13.35 uur tot 14.40 uur:   activiteiten in de klas
14.40 uur tot 15.00 uur:   speelkwartiertje

15.00 uur tot 15.35 uur:    activiteiten in de klas
15.35 uur tot 16.00 uur:  opvang op de speelplaats

Woensdag

08.35 uur tot 10.35 uur:    activiteiten in de klas
10.35 uur tot 10.50 uur:   speelmoment
10.50 uur tot 12.10 uur:   activiteiten in de klas
 

Ouderraad

Onze vestigingen hebben een toffe 
ouderraad. Voor het Mijltje is dat vzw 
Ouders in Actie! De vestiging in de 
Stationsstraat en de Beunt hebben 
samen een ouderraad.

De oudervereniging vormt een brug 
tussen de school en de ouders. Het 
doel is bij te dragen tot een optimale 
ontwikkeling van alle kinderen door 
het bevorderen van relaties tussen alle 
partners, het uitwisselen van informatie 

en suggesties, het verlenen van hulp 
en financiële steun, het meedenken 
over opzet, inhoud en organisatie van 
het onderwijs en het bijdragen tot een 
dynamische uitstraling van onze school.

Wil je je engageren in de ouderraad of 
tijdens activiteiten op onze school? Op 
onze website vind je meer informatie. 



14 15

Geheugensteuntje

Inschrijvingen

Je kan doorlopend inschrijven. Contacteer ons op T 015 30 38 
32, M 04 98 90 47 03, of info@kleuterschoolduffel.be voor meer 
informatie. 

Begin schooljaar 2023-2024

Het schooljaar begint op donderdag 1 september 2023 om 08.35 
uur.

Instapdagen voor de kleutertjes van geboortejaar 2021 tijdens het 
schooljaar 2023-2024:

1 september 2023 geboren ten laatste op 01/03/2021
6 november 2023 geboren ten laatste op 06/05/2021
8 januari 2024 geboren ten laatste op 08/07/2021
1 februari 2024  geboren ten laatste op 01/08/2021
19 februari 2024  geboren ten laatste op 19/08/2021
15 april 2024  geboren ten laatste op 15/10/2021
13 mei 2024    geboren ten laatste op 13/11/2021

Kinderen geboren na 13/11/2021 stappen in op 
2 september 2024 (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.
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=  kwaliteit en katholiek

=  individu en innovatie

=  talentgericht

=  openheid en onderwijs

=  solidariteit



Stationsstraat 4
2570 Duffel

T 015 30 38 32
www.kleuterschoolduffel.be
info@kleuterschoolduffel.be

Kom meer te weten over ons 
schoolleven op onze Facebookpagina: 

www.facebook.com/KleuterSchoolDeBasisDuffel
en op onze Instagrampagina:

www.instagram.com/kleuterschooldebasisduffel


