
Voorstelling van onze GO! 

basisschool Het Groene Dal



Agenda

1. Onze school, ons net, onze visie

2. Een dagje in onze kleuterschool

3. Digitaal aanmelden en inschrijven

4. Rondleiding kleuterschool



Ingang: Willem Matstraat 4

1. Onze school…



1. Ons net…



HIGH FIVE
“We geven hem vaak: een high five voor verantwoordelijkheid

durven nemen. Dan zie je hen trots stralen.”

ACTIEF ontdekken
“Wat je zelf ontdekt, onthoud je voor de rest van je leven.

Een kind dat grenzen verlegt, groeit in zelfstandigheid.”

RESPECT
“Dankzij een houding van respect kunnen leerwinst en 

welbevinden pieken.”

THUIS VOELEN
“Door in te zetten op mentale gezondheid voelen kinderen zich goed 

in hun vel en geven we hen vleugels.”

EEN             VOOR ELK KIND                    

1. … Onze visie



Wendag kort bij de instapdatum om 
ouders en kinderen de klas en de juf 

te leren kennen
Tutje of knuffel is toegelaten op 

moeilijke momenten

Juf is bereikbaar na school of via 
smartschool

Vaak een zorgjuf of kinderverzorgster 
in de klas om te ondersteunen

Aandacht voor welbevinden en 
samen met de zorgcoördinator 

zoeken naar oplossingen
Uitdaging voor sterke leerlingen, 

ondersteuning voor zwakkere

Zachte landing in de klas, tijd voor 
verhaal van het kind tijdens onthaal



2. School- en klasgrootte

3 instapklassen

3 eerste kleuterklassen

3 tweede kleuterklassen

3 derde kleuterklassen

3 klassen eerste leerjaar

3 klassen tweede leerjaar                    650 leerlingen

3 klassen derde leerjaar

3 klassen vierde leerjaar

3 klassen vijfde leerjaar

3 klassen zesde leerjaar

• 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 => klasgrootte 23 leerlingen

• 2017, 2018, 2019 => klasgrootte 24 leerlingen

• 2020, 2021 => klasgrootte 23 leerlingen



3. Een dagje op GO! basisschool Het Groene Dal

Een schooldag start om 8u45 en eindigt om 15u30

(woensdag om 12u05)



• Smartschool

• Themabriefjes (kleuters)

• Berichten 

• Klasinfo en foto’s

• Oudercontacten

• 3X per jaar

• Nederlands

• Spreek je moedertaal met je kind

• Lees voor in je moedertaal

• Op school spreken we Nederlands. Breng een tolk mee als 

Nederlands moeilijk gaat. Net als bij de kinderen vinden we het fijn als 

ouders hun best doen om Nederlands te spreken.

https://bsho-sgr10.smartschool.be

4. Communicatie

https://bsho-sgr10.smartschool.be/index.php?module=Manual&file=manual&layout=2&id=handleiding:app:algemeen:faq#hoe_kan_je_de_smartschool_app_installeren


5. Een dagje in de kleuterklas….

Een schooldag start om 8u45 en eindigt om 15u30

(woensdag om 12u05)

TIP: Kort afscheid (traantjes 
verdwijnen zo het snelst)



Wij zetten in op ZELFSTANDIGHEID

- Ik doe zelf mijn jas aan en uit….

- Ik neem zelf mijn drinkbus uit mijn boekentas…

- …

TIP: Kies samen met je kind 
een boekentas



Start van de dag:

- Onthaal in de kring

- Tijdslijn

- Weer



Thematisch vanuit een wereld georiënteerd thema



In een kleuterklas 

worden vaardigheden 

aangeleerd in de 

verschillende hoeken.  

Het is belangrijk dat uw 

kind elke dag naar 

school komt.







2X per week turnen met 

meester Maxime => Aanleren 

van groot-motorische 

vaardigheden en taal rond 

beweging en lichaam.

TIP: Doe makkelijke kleding 
aan op de turndagen



• VOORMIDDAG: FRUITMOMENT (voorgesneden, in doosje met naam)

• MIDDAG: Boterhammen (klas) of warm eten (refter)

• NAMIDDAG: KOEKMOMENT (geen chocolade, geen verpakking)

• DRINKBUS met WATER

TIP: Zoek doosjes met 
een deksel aan vast!



Een hele schooldag is 

nog wat lang?

Een dutje doen kan in 

onze slaapklas met 

slaaptoezichter

TIP: Eigen tutje of knuffel 
meebrengen voor thuisgevoel



OPVANG nodig voor en na school?

Voorschoolse opvang vanaf 7u door juf Martine en juf Kouatar

Naschoolse opvang door 

• Juf Martine en juf Nathalie (kleuters)

• Juf Kaoutar en juf Souad (lagere school)

Prijs: € 1 / half uur via scansysteem aan de boekentas

Huiskamer voor de allerkleinsten (instappers)

• Apart lokaal

• Rust na een drukke schooldag

• Angelique en Sylvia  of kleuterjuf

• 4 EUR/dag



Je kleuter moet niet zindelijk zijn wanneer hij of zij 

instapt.  Op school kan een ongelukje nog wel eens 

gebeuren. Op school dragen we GEEN pampers maar 

werken we SAMEN aan de zindelijkheid.  Voor het slapen 

kan een pamper zeker aangezien die zindelijkheid zich 

later ontwikkelt.

TIP: Voorzie voldoende 
reservekledij 



6. Digitaal aanmelden en inschrijven

STAP 2: inschrijven

vanaf 24 april

STAP 1: aanmelden

Hoeilaart-overijse.aanmelden.in 

vanaf 28 februari 2023

(Schoolkeuze + afstand tot school)



7. Vragen rond onze werking?


