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1. Missie en visie
Missie: Waar staan we voor?

Het Annuncia-Instuut is een warme en open school waar iedereen uniek is.
Geworteld in een jarenlange tradie staan wij garant voor vernieuwend onderwijs
van hoge kwaliteit.  Onze school is een katholieke school.  U mag een christelijk
geïnspireerde opvoeding verwachten.  
De missie van onze school is om kinderen te helpen ontplooien bij het ontwikkelen
van hun eigen identeit.  Dit doen we door een veilige en geborgen leef-envan hun eigen identeit.  Dit doen we door een veilige en geborgen leef-en
leeromgeving te creëren.  Daarbij spreken we de natuurlijke nieuwsgierigheid en
talenten van kinderen aan.

verdraagzaamheid - verantwoordelijkheid - respect
geborgenheid - dankbaarheid - autheciteit

                 Kernwaarden

De kernwaarden van waaruit wij werken zijn de basis voor het samen leren en 
samen leven op onze school.  Dit geldt zowel voor kinderen, leerkrachten, als ouders.
We leren te ontwikkelen, te handelen en te denken vanuit onze gezamenlijk
gedragen kernwaarden.  We willen dat iedereen ervaart dat we hier heel veel
waarde aan hechten.  Wat we belangrijk vinden in het onderwijs en in de 
omgang met elkaar hebben we samengevat in zes kernwaarden.omgang met elkaar hebben we samengevat in zes kernwaarden.
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2.  De 10 belangrijkste 
    doelstellingen van 
   onze school

Wij zijn een warme en karaktervolle school
Met een enthousiast team trachten wij samen met leerlingen, leerkrachten en
ouders de school uitstraling en dynamiek te geven.  Wij willen kinderen 
opvoeden tot zelewuste, opmissche, respectvolle persoonlijkheden die
oog hart en inzet hebben voor anderen.  Zo mogen ze groeien tot mensen die 
zich kunnen uiten.  Wij zeen daarom sterk in op het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden bij al onze kinderen.  vaardigheden bij al onze kinderen.  
Wij willen een school zijn waar ieder kind zich thuis kan voelen. Een school
met een kindvriendelijke aanpak zowel jdens als buiten het lesgeven.
Bij het inrichten van onze speelplaats zorgen we voor een ruim aanbod in 
spelacviteiten. Er zijn speeltuigen, sportvelden, zandbaken en speelkoffers
zodat de kinderen een ruim aanbod hebben jdens de speeljd.

Wij zijn een zorgbrede school
Wij willen een zorgzame school zijn voor alle kinderen.  In plaats van te kijken
naar tekorten willen wij het accent verleggen naar het opmerken van de posieve
aspecten, de talenten van ieder kind.
Opvoeden en onderwijzen betekent voor ons kijken naar wat een kind nodig
hee.  Wij werken vanuit een brede basiszorg om ieder kind groeikansen te geven.
Een goede samenwerking tussen de klastularis, de ouders, het zorgteam, het CLB enEen goede samenwerking tussen de klastularis, de ouders, het zorgteam, het CLB en
eventueel externen is prioritair voor kinderen met speciale noden.

Wij zijn een lerende school
Wij geven onze leerlingen kansen om kennis op te doen in een krachge leeromgeving.
Wij geloven in de groeimogelijkheden van elk kind om zich verder te ontplooien.
We smuleren zelfstandig werk door verschillende, gediffereneerde werkvormen
aan te bieden. 
Leren is een levenslang ontwikkelingsproces waarbij we onze leerlingen ondersteunen
in de groei naar zelfstandigheid.in de groei naar zelfstandigheid.

Wij zijn een Katholieke dialoogschool
We dragen elk kind een warm hart toe.  Binnen deze geborgen sfeer groeit het 
basisvertrouwen van kinderen.  Zo leren ze in hun eigen leefwereld omgaan met 
waarden en normen.  In dit proces zullen wij onze christelijke waarden en normen 
voorleven.  Met de ganse school werken we aan de projecten van Broederlijk Delen 
en Welzijnszorg.  Hiermee ontwikkelen we de verbondenheid met de wereld.  
Daarbij onderhouden we een nauwe samenwerking met de parochie.  De leerlingenDaarbij onderhouden we een nauwe samenwerking met de parochie.  De leerlingen
van de lagere school nodigen wij vier keer per jaar uit om in de kerk samen
te vieren.

Wij zijn een open school
Opvoeding en onderwijs gaan hand in hand.
Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van de 
kinderen.  De school voedt op vanuit een onderwijzende posie.  Een 
respectvolle samenwerking tussen gezin en school is noodzakelijk voor een
harmonieuze ontwikkeling van de kinderen.

Wij zijn een eigenjdse en mediawijze school
We werken met nieuwe methodes, aangepaste werkvormen en een 
nascholingsplan voor elke leerkracht.  We willen de kinderen voorbereiden op
een aceve deelname in een wereld die steeds sneller evolueert en die van 
kinderen en volwassenen vaker verwacht dat ze zelf keuzes maken.
Bij steeds meer aspecten van het dagelijks leven neemt ICT (informae- en
communicae- technologie) een belangrijke plaats in.  Wij willen onze kinderencommunicae- technologie) een belangrijke plaats in.  Wij willen onze kinderen
binnen een veilig klimaat een posieve houding tegenover ICT laten ontwikkelen.

Wij zijn een sporeve school
Wij hechten veel belang aan voldoende beweging voor elk kind.  
Alle klassen gaan wekelijks turnen.  Het 1ste, 2de en 3de leerjaar gaan afwisselend 
zwemmen.  Wij organiseren geregeld acviteiten op verschillende locaes 
(bijv. bosspelen, sportnamiddagen, schaatsen, acviteiten georganiseerd door SVS, 
fietsparcours).

Wij zijn een verkeersbewuste school
We zeen sterk in op verkeerseducae op school.  We willen onze leerlingen
weerbaar maken in het verkeer.  Op zeer regelmage basis gaan er fietsvaardigheden
door op onze school.  We organiseren o.a. volgende acviteiten: strapdag, ace
‘Helm op, fluo top’, verkeersweek, verkeerslessen, oefeningen met verkeersmateriaal 
(buiten), werken met fietsambassadeurs, werken met verkeerskoffers, deelname aan
voetgangers- en fietsexamen, fietsvaardigheden.voetgangers- en fietsexamen, fietsvaardigheden.



3. Welkom onze kleuterschool

Wanneer uw kleuter voor het eerst de school binnenstapt, gaat er een nieuwe
wereld open.  Stap voor stap zal uw kind deze wereld ontdekken.  
Onze kleuterleidsters zorgen ervoor dat de eerste kennismaking met het 
schoolleven op een rusge manier verloopt.
Op onze school beschikken we over een grote zaal en een kleine zaal, een
sanitaire ruimte met douche en een sportzaal die tegemoet komt aan de
natuurlijke bewegingsdrang van kinderen.  De grote of kleine zaal worden ook natuurlijke bewegingsdrang van kinderen.  De grote of kleine zaal worden ook 
regelmag gebruikt om een klasoverschrijdende of een culturele acviteit te 
laten doorgaan.

Ook onze speelplaatsen geven vele mogelijkheden tot spelen, ontdekken,
experimenteren of ontmoeten.  Zo zijn er speelkoffers, schommels, 
een zandbak, een wip, een klimmuur enz...  
Onze kleuterschool is een echte speel-, leer- en leefruimte.

Wij zijn een gezonde school
Wij maken gebruik van een doordacht gezondheidsbeleid.  We drinken water
en eten dagelijks fruit.  We raden het snoepen af en proberen te kiezen voor
gezonde tussendoortjes en traktaes. We smuleren onze kinderen om 
minstens eenmaal per dag fruit of groentjes mee te brengen.  Hierbij hebben we
oog voor het milieu en brengen eten en drinken mee in een herbruikbare doos
en dinkbus.  Tijdens de wintermaanden kunen kinderen van de lagere schoolen dinkbus.  Tijdens de wintermaanden kunen kinderen van de lagere school
verse soep krijgen.

Wij zijn een muzische school
Op onze school krijgen talenten kansen omdat wij erin geloven dat wij kinderen
dienen te begeleiden in hun totaliteit.  Hierin kunnen kunst en cultuur niet 
ontbreken.  Elk kind belee zijn omgeving op een muzische manier door zijn
nieuwsgierigheid en fantasie.  Kunst gee de kinderen taal om te communiceren:
beeldende taal, muziektaal, danstaal, dramataal en mediataal.

Vanaf 2 jaar en 6 maanden zijn de meeste kinderen klaar voor de kleuterschool.
Nieuwe kleuters zijn welkom op één van de volgende instapdagen:

1 september
na de herfstvakane
na de kerstvakane
na de krokusvakane
op 1 februari
na de paasvakane
op de maandag na Hemelvaartsdagop de maandag na Hemelvaartsdag



4. Wat valt er te beleven?
Leren samen spelen met andere kleuters

Tekenen, knutselen, schilderen, ...

Telspelletjes spelen

Experimenteren met verschillende materialen

Spelen in de hoeken van onze klas: automat, poppenhuis,
zandbak, bewegingshoek, mmertafel, computer, boekenhoek, ...

Verhaaltjes vertellen

ZingenZingen

Turnen in onze sportzaal

Leren aan de hand van pictogrammen

Verjaardag vieren

Voor Jules, de klaspop zorgen

Spelen op de verschillende speeltoestellen op de speelplaats

Fietsen in de speelzaal

Een digitaal vertelboek kijkenEen digitaal vertelboek kijken

Buiten spelen in de grote zandbak of in de speeltuin

Klas doorbrekend werken.  Hierbij mogen de kleuters in een 
andere klas spelen.

Met heel de kleuterschool werken we samen aan een project
bijv. sprookjes, de camping, Indianen, ...
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5. Enkele tips om het uw zoon of
   dochter te ‘vergemakkelijken’
5.1 Afscheid nemen

Voor het eerst naar school gaan is een spannende, maar erg leuke stap voor uw 
kind.  Bij de allereerste schooldag hoort wat spanning en plezier, maar soms ook 
een beetje verdriet.  Dat is heel normaal.  Afscheid nemen is soms moeilijk.
Zonder traantjes lukt het meestal niet.  Dat hoe ook niet want verdriet mag 
geuit worden.  Je kleuter kan immers nog geen inhoud geven aan de boodschap
“straks komt mama of papa terug”.“straks komt mama of papa terug”.
Veelal zijn de ouders nog niet aan de schoolpoort of hun kleuter is al geboeid
aan het spelen.  Een gouden raad: Maak het afscheid kort.  Afscheid nemen doet 
pijn en hoe langer je het rekt, hoe moeilijker het wordt voor uw kleuter.

5.2 Het schooltasje

       Ga samen met uw kind een schooltasje kopen.  Je kan best voor een 
        praksch te openen boekentas of rugzak kiezen die groot genoeg
          is om onderstaande spullen in te steken.  Een fruitdoosje met 
            gesneden fruit in, een koek voor in de nabewaking (indien 
              ze na blijven en een drinkbus met water.  
               Voor ‘s middags, als je kind blij eten, een brood-               Voor ‘s middags, als je kind blij eten, een brood-
                doos met boterhammen.  Alles voorzien 
                 met de naam van uw kleuter.

5.3 Zelfredzaamheid

Ze leren heel wat in hun eerste kleuterklasje.
Ze leren zelf hun jas aantrekken, zelf hun
boekentas open- en dichtdoen, ...  

Zelfredzaamheid is heel belangrijk, maar daar 
helpen wij uw kleuter graag mee op weg.  
Daarom is het belangrijk dat uw kleuterDaarom is het belangrijk dat uw kleuter
een praksche broek, rok of 
kleedje draagt.

5.4 Zindelijkeheid

Niet elke kleuters ontwikkelt op dit vlak even snel.
Alvast een aantal ps om de zindelijkheid te oefenen:
  Start de training in een rusge periode, bij voorkeur als je enkele dagen 
  thuis bent.

  Zet uw kind op geregelde jdsppen op het potje bijv. na het eten, voor het 
  slapen gaan.  Verwacht niet dat uw kind direct een plasje doet.  slapen gaan.  Verwacht niet dat uw kind direct een plasje doet.

  Zorg voor een degelijk potje dat voldoende steun biedt aan de rug en aan de 
  voetjes van uw kind zodat het stabiel kan zien.

  Geef uw kind rusg de jd, laat het nooit langer dan 5 minuten op het potje 
  zien

  Moedig je kind aan en beloon het met een applausje, dikke duim, knuffel, .... 
  als het iets in het potje gedaan hee

  Nooit boos worden als er een ongelukje gebeurt of als het niet lukt  Nooit boos worden als er een ongelukje gebeurt of als het niet lukt

  Voldoende drinken blij belangrijk want verminderen van drank hee geen 
  effect op het vlugger zindelijk worden.



6. Een schooldag ...

De school begint om 8u40 en eindigt ‘s middags om 12u15.  De namiddag
begint om 13u30 en eindigt om 15u30.  Het is belangrijk dat u uw kind op
jd brengt, het onthaalmoment in de klas is een zeer belangrijk ritueel 
voor onze kleuters.

U mag uw kleuter elke schooldag brengen vanaf  8u25.  Vanaf 7u30 kan u
beroep doen op de voorschoolse opvang in de grote zaal of buiten.  Ook na 
de schooljd kan uw kind terecht in de naschoolse opvang tot 18u.de schooljd kan uw kind terecht in de naschoolse opvang tot 18u.

Op woensdagnamiddag en op andere vakanedagen is er ook nog het
RE-BOKje (gemeentelijke opvangdienst) 
hps://www.ranst.be/product/861/buitenschoolse-kinderopvang-bko

Na het ochtendritueel gebeuren er allerlei leuke acviteiten in de klas,
soms klassikaal, soms in groepjes.  De speeljd (al dan niet buiten) duurt
van 10u40 tot 10u55.

Voor de speeljd eten de kleuters samen een stukje fruit in Voor de speeljd eten de kleuters samen een stukje fruit in 
de klas en drinken ze van hun eigen drinkbus.
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Daarna worden er in de klas of speelzaal weer acviteiten voorzien.

‘s Middags eten de kleuters hun boterhammen met hun juf in de klas of zaal.

Na het eten kunnen de kleuters een dutje doen on onze slaapklas.

Om 13u30 gaat het belsignaal om weer naar de klas te gaan.  Daar zijn alle 
hoeken van de klas kopen!

In de nmaiddag sluiten wij af met de speeljd van 15u05 tot 15u25.

Je mag uw kleuter aalen aan zijn of haar eigen klasje.Je mag uw kleuter aalen aan zijn of haar eigen klasje.



7. Klashoeken

Onze klassen zijn opgedeeld in vele hoeken.  De meeste
hoeken zijn vaste hoeken, sommige hoeken veranderen
aankelijk van het thema waarrond gewerkt wordt.

Vaak wordt een ‘vaste hoek’ verrijkt met aanvullend
of ander materiaal.  Zo zullen in de boekenhoek elke
week andere boeken te vinden zijn, aangepast aan het 
thema, en zal er in de ontdektafel bijna wekelijks anderthema, en zal er in de ontdektafel bijna wekelijks ander
materiaal liggen ...
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8. Sociale vaardigheden
Raketlesjes rond:

    zich aan regels en afspraken houden
    luisteren naar de juf en klasgenootjes (gebruik van een slle vinger)
    herkennen van gevoelens bij zichzelf en anderen en hierover kunnen praten
    trucjes toepassen om rusg te worden als je boos bent
    problemen leren herkennen en op een goede manier oplossen
    samenspelen en samenwerken op een leuke manier    samenspelen en samenwerken op een leuke manier

9. Bijzondere klasdagen

1918

Als uw kindje jarig is ...
Is dat natuurlijk een bijzondere dag.  De hele dag staat in teken van uw 
zoontje of dochtertje.  Hij of zij mag die dag ook een traktae meebren-
gen voor de klasgenootjes.  Dit mag iets eenvoudigs zijn: een stuk fruit, 
een cakeje, een zandkoekje, ... maar geen snoep of speelgoed.  Wil je 
toch de kleuters met iets leuks plezieren dan hee de juf vrijblijvend een 
lijstje met vertelboeken, gezelschapspellen, ...  Daar geniet de hele klas lijstje met vertelboeken, gezelschapspellen, ...  Daar geniet de hele klas 
van.

Als het grootouderfeest is ...
Mogen alle kleuters op een groot podium optreden in ‘Den Boomgaard’.  
Het is zoals in een schouwburg: een mooi decor, speciale verlichng en 
passende muziek, en dan natuurlijk de acteurs en actrices nog.

Als Sinterklaas komt ...
Sinterklaas en Zwarte Piet komen in de speelzaal voor alle kleuters 
samen.  Natuurlijk brengen ze koekjes mee, mandarijntjes, speculaas en 
... speelgoed!  Er worden liedjes gezongen en Sinterklaas hee aljd wel 
het één en ander te vertellen of meegemaakt.



Als het carnaval is ...
Komen alle kleuters verkleed naar school.  Enkele mama’s en papa’s zorgen
ervoor dat elke kleuter een pannenkoek kan eten.  In de speelzaal wordt er 
een heus carnavalsfeest gehouden.

Als het schoolfeest is ...
Wordt onze school omgetoverd tot ...  Er zijn optredens van de kinderen, 
allerlei leuke acviteiten die je samen met uw zoon of dochter kan doen.
Je kan er smullen van wafels, pannenkoeken, frietjes, ...  Gans je familie
is welkom.

Als het schoolreis is ...
Gaan de kleuters met een echte bus op uitstap naar een leuke plek.
Dat is pas spannend.

Als er een culturele voorstelling is ...
Wordt de turnzaal omgetoverd tot een echte theaterzaal.

Op onze website en facebookpagina
kan je alles volgen.  De juffen maken 
leuke foto’s zodat jullie thuis een kijkje 
kunnen nemen in de verschillende klassen 

van de hele school!
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Annuncia Instuut
Vrije Basisschool Ranst

Gasthuisstraat 19A | T 03 485 54 58

Er is voor- en naschoolse opvang:
Voorbewaking van 7u30 tot 8u25
Nabewaking van 15u45 tot 18u00

Praktische info


