
Welkom in onze 
lagere school





1. Missie en visie                            5                                                                                                   
2. De 10 belangrijkste doelstellingen van onze school         7                                    
3. Een geleidelijke overgang naar het 1ste leerjaar           10
 3.1 Wat doen de 5-jarige kleuters samen met het 1ste leerjaar?   10
 3.2 Wat doen we met de ganse school?               10
 3.3 Wat doen de juffen van de 5-jarigen en het 1ste leerjaar?    10
4. In het eerste leerjaar                        114. In het eerste leerjaar                        11
 4.1 De leerkrachten                         11
 4.2 Taal                                11
 4.3 Wiskunde                            11
 4.4 Muzische vorming                        11
 4.5 Wereldoriëntae                         12
 4.6 Godsdienst                            12
 4.7 Bewegingsopvoeding                       12 4.7 Bewegingsopvoeding                       12
5. Gevarieerde werkvormen zorgen voor een totale ontwikkeling   14
6. Extra muros                             16
 6.1 Eendaagse acviteiten                      16
 6.2 Meerdaagse acviteiten                     16
7. Communicae                            18
 7.1 Mondeling                            18
 7.2 Schrielijk                            18 7.2 Schrielijk                            18
 7.3 Digitaal                              18
8. Zorg op school                            19
 8.1 De leerkracht is de klasverantwoordelijke            19
 8.2 De zorgleerkracht                        19
 8.3 De zorgcoördinator                        19
 8.4 Het CLB                              20
9. Afspraken                              219. Afspraken                              21
 9.1 Afwezigheden                          21
 9.2 Blij dat je er bent                         21
 9.3 Voor- en naschoolse opvang                   21
 9.4 Blijven eten op school                      21

Inhoud

4

verdraagzaamheid - verantwoordelijkheid - respect
geborgenheid - dankbaarheid - autheciteit

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.

1. Missie en visie

                 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.



2.  De 10 belangrijkste 
    doelstellingen van 
   onze school

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 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 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 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. aan voetgangers- en fietsexamen, fietsvaardigheden. 

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.



3. Een geleidelijke
overgang naar het
1ste leerjaar

3.1 Wat doen de 5-jarige kleuters samen
      met het 1ste leerjaar?

  integrae op de speelplaats en in de klas
  lente - en herfstwandelingen/muzische carrousel/ gezamelijke projecten
  een culturele voorstelling bijwonen/aellen voor de Sint
  meedoen aan sociale projecten bijv. Welzijnszorg en Broederlijk Delen

3.2 Wat doen we met gans de school?

  kleuters spelen af en toe mee op de “grote speelplaats en leren zo de juffen kennen
  sportnamiddagen
  maandvieringen
  meter- en peterschap van het 6de leerjaar over het 1ste leerjaar

3.3 Wat doen de juffen van de 5-jarigen
       en het 1ste leerjaar?

  ze gebruiken dezelfde kalenders
  ze hanteren dezelfde pictogrammen
  ze voeren overgangsgesprekken om de onderwijskwaliteit te verhogen
  ze volgen samen nascholingen
  ze werken samen themaweken uit  ze werken samen themaweken uit

4. In het eerste leerjaar
4.1 De leerkrachten

In het eerste leerjaar staan ervaren leerkrachten.  Zij maken van hun klas een hechte
vriendengroep met aadacht door de beginsituae van elk kind.
De juffen beschikken over een grote bagage van kennis en didacsche werkvormen.  
Zij staan bord voor kwaliteitsonderwijs.
Het werken met zorggroepen is geïntegreerd in de dagelijkse prakjk.  Smuleren, 
remediëren, differenëren is steeds aan de orde van de dag.remediëren, differenëren is steeds aan de orde van de dag.

4.2 Taal

Wij hanteren voor het aanvankelijk taalonderwijs de methode van Hup en aap.  Deze 
methode biedt een veelheid aan materialen om de leerlingen op eigen tempo te leren
lezen.  Aan de hand van een verhaal, worden nieuwe woorden en leers aangebracht.  

Daarna worden deze grondig ingeoefend. Dagelijks oefenen de kinderen thuis hun
nieuwe leers en woordjes.  Na enkele lessen kunnen de leerlingen al een eenvoudig
boekje lezen.  Zij beleven erg veel plezier aan de lessen taal.boekje lezen.  Zij beleven erg veel plezier aan de lessen taal.

4.3 Wiskunde

De leerstof wordt ingedeeld in basis- en verdiepende leerstof.  Er wordt gewerkt rond 
getalkennis, bewerkingen, meten, metend rekenen en meetkunde.  Tijdens de les komen
gevarieërde en gediffereneërde werkvormen aan bod.  Er is aandacht voor doen, zeggen,
noteren en evalueren.

4.4 Muzische vorming

Zingen, musiceren, dansen, bewegen, toneel, ... dragen bij tot een harmonieuze
ontwikkeling van het kind.  Door zich te uiten via woord, beeld, klank, spel en beweging
doen kinderen veel ervaringen op.  Ze worden zich bewust van hun eigen talenten en 
ontwikkelen deze verder.  Als kinderen plezier hebben bij muzische acvieiten versterken
ze hun zeleeld, durf en iniaef.



4.5 Wereldoriëntae

Hier willen we de werkelijkheidsnabij leren.  Dat doen we door te vertrekken 
vanuit de leefwereld van de kinderen en voldoende ruimte te geven om te 
ervaren en te ontdekken.  In deze lessen werken we rond verschillende 
domeinen: natuur, ruimte, jd, techniek en samenleving.

4.6 Godsdienst

Wij zijn een christelijke school.  De leerlingen krijgen drie maal per week 
godsdienstles.  De inhoud is hedendaags met het accent op een posieve
levenshouding en omgang.  Waarden als eerlijkheid, dankbaarheid en respect
worden hier overgedragen. 

4.7. Bewegingsopvoeding

Naast de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen hebben we oog voor bewegen 
in het algemeen.  Het is de basis voor een gezonde ontwikkeling en een goede
leerhouding.  In de klassen wisselen we lessen af met bewegingstussendoortjes,
‘one mile a day’ ...  



5. Gevarieerde werkvormen zorgen
    voor een totale ontwikkeling
Wij streven ernaar een veilige en geborgen sfeer te creëren in de klas.  
Jonge kinderen leren het best wanneer de lessen gestructureerd en gevarieerd 
verlopen.  Vandaar gebruiken wij moverende werkvormen zoals groepswerk, 
zelfstandig werk, hoekenwerk.  Bij deze werkvormen worden kinderen 
aangesproken op hun eigen ontwikkelingswijze.  Dit stelt de leerkracht in staat 
rekening te houden met de competenes van elk kind.  De leerkracht zal binnen 
deze werkvormen gaan remediëren en differenëren.deze werkvormen gaan remediëren en differenëren.



6. Extra muros
    activiteiten

6.1 Eendaagse acviteiten:

  sportdag
  strapdag
  culturele uitstappen
  schaatsen
  zwemmen
  Sinterklaas  Sinterklaas
  carnaval
  lente-, zomer, herfst-, winterwandeling
  verkeersacviteiten
  projecten/themaweken met toonmomenten
  alle kosten binnen de barema’s van de 
  maximum factuur

6.2 Meerdaagse acviteiten
           (twee jaarlijks)/

  1ste graad: doe-mee-boerderijklassen
  2 overnachngen

  2de graad: sportklassen
  3 overnachngen

  3de graag: zeeklassen  3de graag: zeeklassen
  4 overnachngen



7. Communicatie
7.1 Mondeling:

  kijkavond eind augustus
  infoavond in september
  oudercontacten in november, maart en juni
  gesprek met klasleerkracht steeds mogelijk na afspraak

Daarnaast kan je steeds een afspraak maken met de zorgcoördinator, 
het CLB en de directeur.het CLB en de directeur.

7.2 Schrielijk:

  infobrochure
  maandelijkse nieuwsbrief
  klasagenda als communicaemiddel
  mededelingen via het ouderplaorm
  het 1ste leerjaar krijgt een beheersingsraport in het 1ste trimester, 
  daarna krijgen ze een puntenrapport  daarna krijgen ze een puntenrapport

7.3 Annuncia-online

info@annuncia-ranst.be
www.annuncia-ranst.be
Facebookpagina
YouTube account

8. Zorg op school
8.1 De leerkracht is de klasverantwoordelijke

Zij bieden de brede basiszorg.Deel uw zorgen met hen.  Ouders en leerkrachten
zijn partners in opvoeding.

8.2 De zorgleerkracht

Elke klas kan beroep doen op de zorgleer-
kracht.  Deze leerkracht ondersteunt de 
klastularis bij de differenae en re-
mediëring.  De zorgleerkracht werkt 
vraag gestuurd en speelt zo in op de 
noden van de leerkracht en leerlingen.noden van de leerkracht en leerlingen.
Op deze manier kunnen we vanuit het 
zorgteam kijken waar de zorgleerkrachten
het best ingeschakeld wordt.   Bijvoorbeeld in 
het begin van het schooljaar starten we in de meeste 
klassen met herhalingslesssen.  In het eerste leerjaar echter kunnen de juffen 
      een extra helpende hand gebruiken bij de eerste schrijflesjes.
          Wanneer er vanuit verschillende klassen dezelfde vragen komen,          Wanneer er vanuit verschillende klassen dezelfde vragen komen,
             zoals o.a. het inoefenen van kloklezen, kan de zorgleer-
              kracht materialen ontwikkelen die in verschillende 
                klassen inzetbaar zijn.  Zo trachten we de zorg 
                 steeds bij te sturen op maat van de behoeen 
                  die aanwezig zijn.

  8.3 De zorgcoördinator

  Onze zorgcoördinator is een aanspreek-
  punt voor u , als ouder.  Hierbij kan u terecht
  met hulp- en zorgvragen omtrent opvoeding
  en onderwijs.  Zij coördineert de zorgwerking, 
  begeleidt gesprekken en legt contact met CLB
  en externe zorgverleners.   en externe zorgverleners. 



8.4 Het CLB

De school werkt nauw samen het het CLB.  Zowel leerkrachten als ouders
kunnen bij het CLB terecht voor ondersteuning i.v.m. leermoeilijkheden,
opvoedingsvragen, socio-emoonele problemen, ....  Het CLB zoekt mee
naar mogelijke intervenes.

9. Afspraken
9.1 Afwezigheden

Afwezigheden worden gemeld en gewe gd met een ziektebriee of een 
verklaring van de ouders.

9.2 Blij dat je er bent...

We willen vragen dat uw kind op jd op school is.
Dat is aangenamer voor het kind én voor de leerkracht.

9.3 Voor- en naschoolse opvang

Er is voor- en naschoolse opvang:
Voorbewaking van 7u30 tot 8u25
Nabewaking van 15u45 tot 18u
Woensdag is er opvang tot 13u.

Op woensdagnamiddag kan u voor opvang terecht bij het RE-BOKje, meer info
hierover vindt u op:hierover vindt u op:
hps://www.ranst.be/product/861/buitenschoolse-kinderopvang-bko

9.4 Blijven eten op school

De kinderen van de lagere school eten hun boterhammen in de eigen klas.
We streven ernaar om gezonde tussendoortjes te eten:
  een stuk fruit of groente
  een droge koek (zonder chocolade)
  de kinderen mogen platwater meebrengen in hervulbare drinkbussen of 
  herbruikbare plaseken flesjes.  herbruikbare plaseken flesjes.
  In de klas drinken we enkel kraantjeswater.  Tijdens de lesuren worden
  regelmag drinkmomenten voorzien. Waarom kiezen we voor drinkwater?
  Het is gezond, goedkoop, zuiver, streng gecontroleerd, aljd beschikbaar, 
  goed voor het milieu, zonder verpakking, aljd fris...





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


