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U hebt gekozen voor GO! basisschool Het Groene Dal, een school in het hart van de Druivenstreek. Als directeur ben ik 
hier natuurlijk heel blij mee en wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Samen met een geëngageerd team van leerkrachten en ondersteunend personeel willen we uw kinderen een warme 
school aanbieden waar ze zichzelf kunnen zijn, zich goed voelen en alle 
kansen krijgen.

Onze school heeft van elk jaar 3 klassen waardoor er ongeveer 200 kleuters en 400 kinderen in de lagere school aan-
wezig zijn op een schooldag.

Ons streefdoel is onderwijs aan te bieden dat onze kinderen voorbereidt op de wereld van morgen, op een maatschap-
pij die voortdurend in verandering is. Daarom is onze ambitie breed en werken we aan de ontwikkeling van hun totale 
persoonlijkheid: aan hun talenten én hun werkpunten, aan kennis én vaardigheden. Zo maken we hen weerbaar en 
zelfredzaam.  

Met deze brochure wil ik u wegwijs maken binnen onze schoolwerking.  Zo bent u op de hoogte van 
het reilen en zeilen binnen onze school.  Graag willen we de ouders zoveel mogelijk betrekken 
bij ons pedagogisch project om onze kinderen te laten uitgroeien tot leuke tieners.  
“Samen leren samen leven” is hierbij onze baseline!  

Liesbeth Van Goethem

directeur GO! basisschool Het Groene Dal



2

ONZE  VISIE EN KERNWAARDEN

We geven hem vaak: een high five voor VERANTWOORDELIJKHEID durven nemen. Dan zie je onze 
leerlingen met trots stralen.

Wat je zelf ontdekt, onthoud je voor de rest van je leven.  Een kind dat grenzen verlegt, groeit in ZELF-
STANDIGHEID.

Dankzij een houding van RESPECT kunnen leerwinst en welbevinden pieken.

Door echt samen te werken en empathie op te brengen 
voor anderen krijgt hun zelfvertrouwen een boost.  Zo 

leren ze heel bewust verantwoordelijkheid  dragen voor 
hun eigen daden.

Een kind kan zich pas goed en maximaal ontplooien in een omgeving waar het zich 
veilig voelt.  We streven er dan ook naar dat onze kinderen graag naar school komen 

en hier gelukkig zijn.  Als we erin slagen hen het nodige 
zelfvertrouwen te geven, dan staan ze veerkrachtig in het leven. 

Relevante ervaringen opdoen en talenten ontdekken, ontwikkelen en verrijken kan 
alleen in een respectvolle context.  We kunnen leerlingen tot het maximum van hun 

mogelijkheden brengen als we hun leren respect te hebben voor zichzelf, voor de unieke 
persoonlijkheid van anderen, voor ieders geaardheid, afkomst, overtuiging, leeftijd en materiaal.

We stimuleren onze kinderen om initiatief te nemen, om probleem-
oplossend te denken en bewust keuzes te maken. Dit doen we door in te 

zetten op de methodiek van onderzoekend leren. Met innovatieve werkvor-
men en leermiddelen ontdekken onze leerlingen hun talenten en dagen we 
hen uit om hun leerproces meer in eigen handen te nemen. Zelf onderzoek-
en, zelf ervaren, zelf een mening formuleren, zelf plannen, zelf ondernemen 

… 

Door in te zetten op MENTALE GEZONDHEID voelen kinderen zich goed in hun vel en geven we hen 
vleugels.
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Leerlingenbegeleiding
We verwelkomen onze kinderen en spelen graag in op hun diversiteit in taal en culturele achtergrond.  We willen immers 
een warme school zijn waar elk kind zichzelf kan zijn, zich goed voelt en alle kansen krijgt.  De meeste leerlingen hebben een 
andere thuistaal dan het Nederlands.  Ze komen vaak uit de buurt of uit de rand omdat dit hoofdzakelijk gerelateerd is aan het 
woon-werk traject van de ouders.  Vanuit onze zorg willen we groei bij elk kind teweeg brengen door samen te werken aan 
differentiatie en welzijn. Onze acties zijn steeds weloverwogen, besproken en gepland vanuit het 
zorgcontinuüm.  

Er zijn verschillende zorgjuffen die in de klas komen ondersteunen.  Hierbij coördineert de zorgcoördinator de nodige zorg 
door bv. extra leesondersteuning, hulp bij groepswerk, oefenenen voor wiskunde, ...

“HET MAAKT NIET 
UIT HOE LANGZAAM 

JE VOORUITKOMT 
ZOLANG JE MAAR 

NIET STOPT”

“MIJN MEESTER KENT 
MIJN TEMPO EN PAST 

ZICH AAN”



Wij staan ook steeds klaar voor een open gesprek met elke ouder…

Dana Decock 
Zorgcoördinator kleuters 
zocokleuter@hetgroenedal.be

Valérie Vermeirre 
Zorgcoördinator eerste graad
zocoeerstegraad@hetgroenedal.be

Inneke Bellemans
Zorgcoördinator 2de graad
zocotweedegraad@hetgroenedal.be

Els Abeloos 
Zorgcoördinator derde graad 
zocoderdegraad@hetgroenedal.be 
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DOMEIN 1: ONDERWIJSLOOPBAAN
Om de schoolloopbaan van onze leerlingen in kaart te brengen en een divers aanbod aan te bieden werd  een leerlijn uit-
gewerkt. Deze leerlijn is gelinkt aan de 8 belangstellingsdomeinen van het secundair onderwijs. Hierin begeleiden we onze 
leerlingen om inzicht te krijgen in hun vaardigheden en interesses.
DOMEIN 2: LEREN EN STUDEREN
Op school zetten we in op het aanbieden van verschillende studievaardigheden (mindmappen, schematiseren, 
structureren,…). We zetten proactief in op onze leerlingenkenmerken door interactief voorlezen, schrijfdans, huiswerkstudie 
en huiswerkbegeleiding. Ook bij de aankoop van methodes is dit een belangrijk criterium.  Ouders zien we als belangrijke 
partners en betrekken we steeds bij het leertraject van hun kind.
DOMEIN 3: PSYCHISCH EN SOCIAAL FUNCTIONEREN
Graag willen we ons richten op het ontwikkelen van talenten.  Verder staan sociale vaardigheden hoog op onze agenda en 
zetten we er elke maand eentje in de kijker.  Onze leerlingen kunnen steeds terecht bij hun klastitularis of de 
zorgcoördinator voor een luisterend oor. Vanuit onze schoolvisie hechten we belang aan mentale gezondheid van onze 
leerlingen.  Met verschillende acties zoals kringgesprekken, gevoelskaarten, emoplekken en time-out ruimte willen we ervoor 
zorgen dat elk kind zich goed voelt.  Er is extra zorg voor anderstalige nieuwkomers of kinderen met leerstoornissen.  Hiervoor 
werken we indien nodig samen me externe organisaties
DOMEIN 4: PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG
Bij dit laatste domein is het CLB de belangrijkste partner, de afspraken liggen vast in de afsprakennota. Hiernaast promoten 
we als school een gezonde levensstijl door in te zetten op gezonde tussendoortjes, beweging en water drinken.  
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Onze kleuterschool
In onze kleuterschool staat een team van warme 
kleuterjuffen klaar om uw kind met open armen te 
ontvangen, hen te begeleiden naar zelfstandigheid 
en hen de kans te geven om zich te uiten door hun 
woordenschat uit te breiden. 

De juffen werken thematisch vanuit de leefwereld 
van de kleuter.  Hierbij selecteren ze 
ondersteunende doelen vanuit de verschillende do-
meinen zoals taal en wiskunde. Onze kleuters nieuwe 
werelden laten ontdekken, is de uitdaging van iedere 
kleuterjuf. 

Iedere kleuter krijgt een individuele aanpak en 
begeleiding zodat uw kind op eigen tempo alles kan 
ontdekken. Iedere kleuter werkt zelfstandig en/of in 
groep, maar krijgt de nodige structuur door de juf. 

Wij bieden ook een instapklas aan om
 ‘het gewenningsproces van ‘het naar school gaan’ te 
optimaliseren. Kinderen die het nodig hebben kun-
nen ook een klein dutje doen in onze slaapklas om er 
daarna weer volop voor te kunnen gaan.  Tenslotte 
hebben we ook een kinderverzorgster die ons enkele 
dagen per week mee komt
ondersteunen in de klas.

Dagverloop kleuter-

school

7u-8u15: betalende voorschoolse opvang
8u15-8u45: gratis opvang
8u45-9u15: gezamenlijke activiteiten: ontvangst, 
kalenders, waarnemingen, taalactiviteit, start thema
9u15-10u35: gedifferentieerde activiteiten + fruitmo-
ment
10u35-10u50: speeltijd
10u50-12u10: gedifferentieerde activiteiten
12u10-12u30: boterhammen of warme maaltijd
12u30-13u20: speeltijd of slaapklas
13u20-14u25: manipulatiespelen, creatieve activiteit, 
opvoedende spelen, constructiespelen, naboots-
ingsspelen
14u25-14u40: speeltijd + koekmoment
14u40-15u30: gezamenlijke activiteiten: muziek, 
taalactiviteit en afronden van de dag.
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ENKELE TROEVEN UIT DE KLEUTERWERKING

Onderzoekend leren in de natuur, met magneten, kleuren, materialen, ...
bv. met het thema “hop hop de dop erop “ leren we hen omgaan met technische systemen.

Fijne motoriek bereiken we samen met het zorgteam door in te zetten op schrijfdans.

Het interactief voorlezen in elke kleuterklas wordt ondersteund met een gezellige en rijk gevulde boek-
enhoek.  Op deze manier proberen we onze kleuters al van jongs af aan te stimuleren voor boeken.

Grote ouderbetrokkenheid door wekelijkse briefjes, fotoalbum, voorleesouders, ...

Wekelijks is er 2u sport door een bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding.

We werken dagelijks aan zelfredzaamheid bv. zelf jas aandoen, zelf doosjes openen, ...
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Neem een kijkje in de 
kleuterklas
Onderzoekend gaan onze kleuters aan de slag in de verschillende hoeken van de klas...

Van techniek tot spelenderwijs programmeren...

Van ontdekken in de natuur tot spelen op hun speelplaats...

Van “Juf, kan je me helpen?” tot  “Kijk ik kan het zelf!”



BELANGRIJKE TIPS !

Kies samen met je kind een boekentas die hij of zij zelf kan openen en sluiten.  

Neem een drinkbus met water mee naar school.  Frisdranken of aparte sapjes zijn 
niet toegestaan.

Zorg dat het fruit geschild of in stukken gesneden is.  Neem het mee in een apart 
fruitdoosje.

Neem een koekje mee ZONDER chocolade.  Plaats het in een afzonderlijk doosje om 
de afvalberg van de klas zo klein mogelijk te houden.

Schrijf in elk kledingstuk de naam van je kind.  Ook de brooddoos, drinkbus, fruit- en 
koekendoosje voorzie je van zijn of haar naam.

Trakteren bij de verjaardag van je kind kan.  Hou het simpel: een eenvoudige cake 
zonder slagroom of chocolade is voldoende.  Geen snoep of chips!  
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In onze lagere school beogen we de totaalontwikkeling van 
ieder kind, waarbij we werken aan zelfstandigheid, 
respect, mentale gezondheid en verantwoordelijkheid. 

Het is voor ons dan ook superbelangrijk dat elk kind zich thuis 
voelt in onze school. Voor kinderen betekent dit dat ze hun 
beperktheden en mogelijkheden  van zichzelf en de anderen 
erkennen en aanvaarden. Het is van groot belang dat ze de 
mogelijkheid krijgen om succeservaringen op te doen die door 
iedereen geaccepteerd worden. 

Onze school onderschrijft ook het neutraliteitsbeginsel: we 
eerbiedigen de filosofische, ideologische en godsdienstige 
opvattingen van de leerlingen en de ouders. We hebben 
een open geest zonder vooroordelen, met belangstelling en 
respect voor ieders mening.

Elke leerkracht streeft naar een brede basisvorming 
waarbinnen de vakken wiskunde, Nederlands, muzische 
vorming, wereldoriëntaie, lichamelijke opvoeding en 
levensbeschouwing aan bod komen.  Zo werken we naar de 
maximale ontplooiing van elk kind.  We willen een zo hoog 
mogelijk niveau bereiken volgens zijn of haar talenten en 
interesses. We beogen een evenwichtige, brede en warme 
thuishaven voor elk kind.

Dagverloop lagere school

7u-8u15: betalende voorschoolse opvang
8u15-8u45: gratis opvang
8u45-9u40: LESUUR 1
9u40-10u30: LESUUR 2
10u30-10u50: speeltijd
10u50-11u40: LESUUR 3
11u40-12u30: LESUUR 4
12u30-13u00: boterhammen of warme maaltijd
13u00-13u35: speeltijd
13u35-14u25: LESUUR 5
14u25-14u40: speeltijd
14u40-15u30: LESUUR 6
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Onze lagere school

Er is een aparte speelplaats voor de leerlingen van het eerste, tweede en derde 
leerjaar voorzien van een klimmuur, graszone en aangepaste speeltuigen.  De 
oudere kinderen beschikken ook over nieuwe sport-en spelmaterialen om een 
gezellige pauze tegmoet te gaan.

Je kind is jarig! HOERA!   De juf of meester zorgt voor een leuk moment in de klas.   
Als ouder mag je zorgen voor een traktatie.  Hou het simpel  bv. een gewone cake 
zonder chocolade of slagroom.  Let op met gebruik van prikkers.  Snoep en chips 
passen niet binnen ons gezondheidsbeleid!

1

2



10

“Wij werken ook digitaal en communiceren via 
Smartschool met de ouders.  Ons rapport kan je ook 
daar terugvinden.  Via leuke oefeningen met bv. 
Bookwidgets of Bingel oefenen we onze leerstof in”

ACTIEF AAN DE SLAG OP ONZE SCHOOL

We beschikken over chromebooks, Ipads en vaste computers.

Onderzoeken en ontdekken doen we in ons STEM-lokaal

Elke klas beschikt over een smartboard om de leerstof interactief aan te 
bieden.  Vanaf de 2de graad is er een initiatie Frans die verder zal uitmonden in 3 uur 
Frans per week in de 3de graad.
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Weetjes over onze
lagere school

MIDDAGMAAL

LEVENSBESCHOUWING

Je kan per maand kiezen op welke dagen je kind 
een warme maaltijd zal nuttigen in onze refter.   
U ontvangt daarvoor een google formulier om in te te-
kenen. 

Boterhammen worden in de klas gegeten.  Warme 
maaltijden in onze ruime refter.

Bij de inschrijving bepaal je als ouder met een 
ondergetekende verklaring of je kind een cursus in één 
van de erkende godsdiensten of een cursus in de ni-
et-confessionele zedenleer volgt.

Keuzemogelijkheden:

• Niet-confessionele zedenleer • Rooms-katholieke godsdienst • Protestantse godsdienst • Orthodoxe godsdienst • Islamitische godsdienst • Israëlitische godsdienst • Anglicaanse godsdienst

LEUKE ACTIVITEITEN
Gedurende het schooljaar hebben we een aantal wederker-
ende activiteiten zoals bibliotheekbezoeken, carnaval, Sin-
terklaas, Rodeneuzendag, de boekenbeurs, ...

Hiernaast zijn er tal van pedagogische uitstappen naar de 
zoo, Bebat, het bosmuseum, ... Deze uitstappen sluiten aan 
bij de thema’s in de klas.
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LICHAMELIJKE 
OPVOEDING

OP GWP...

GEZONDE VOEDING

 
Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten die plaatsvinden buiten 
de schoolmuren. Zij vormen een deel van het schoolgebeuren 
en worden ingepast in het leerprogramma van de school. Ze 
worden bijgevolg tot de normale 
schoolactiviteiten gerekend.

• De leerlingen van het 5de leerjaar gaan op zeeklassen• De leerlingen van het 6de leerjaar gaan op bosklassen

De ouders geven de schriftelijke toelating voor deze GWP.   
De betalingen kunnen gespreid gebeuren.

Werken aan een gezonde geest in een gezond
lichaam gebeurt door gezond te eten en te drinken.

Zo is woensdag altijd de fruitdag op onze school. Die 
dag nemen we in plaats van een koekje of andere 
snack een lekker stuk fruit of groente mee naar school. 
Alle andere dagen zijn enkel snacks zonder chocolade 
toegestaan. Bovendien zijn frisdranken uit den boze; 
het meenemen van water is verplicht, liefst in een her-
bruikbare fles.

We promoten een gezonde en sportieve levensstijl. Dit 
doen we uiteraard in de eerste plaats door lessen licha-
melijke opvoeding te organiseren. Deze lessen worden 
gegeven door een leerkracht LO.

Turnkledij: T-shirt, short of trainingsbroek en sport-
schoenen in een turnzak voorzien van naam.
 
In de eerste graad zetten we in op de doelen van zwem-
men.  Dit gebeurt in het zwembad van Overijse.
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Het Groene Dal
een hart voor elk kind
CONTACT:
GO! BASISSCHOOL “HET GROENE DAL”
WILLEM MATSTRAAT 4
1560 HOEILAART
TEL.: 02/657.42.98

Directeur: Liesbeth Van Goethem
directeur@hetgroenedal.be

Financieel medewerker: Magda Lindekens
boekhouding@hetgroenedal.be

Secretariaat: Tina Van de Velde en 
Lincy De Letter
secretariaat@hetgroenedal.be

WEBSITE 
www.hetgroenedal.be



14

Onze opvang gebeurt door eigen personeel.  Juf Martine 
en Nathalie verzorgen de opvang bij de kleuters.  Juf 
Souad, juf Claudine en juf Kaoutar verzorgen de opvang 
in de lagere school.  Er is van maandag tot vrijdag opvang 
vanaf 7.00 uur en ‘s avond tot 18.00 uur.  Ook op woens-
dagnamiddag kunnen kinderen tot 18.00 uur op school 
blijven.

OCHTENDOPVANG
‘s Morgens vangen we de kinderen op in de refter en/of 
kleuterturnzaal.  Uw kind wordt ingescand met een code 
die aan de boekentas wordt vastgemaakt.

AVONDOPVANG
‘s Avonds spelen de leerlingen op hun speelplaats.  Bij 
slecht weer of als het donker wordt, verplaatsen ze zich 
naar de refter en/of kleuterturnzaal.

De registratie gebeurt via een elektronisch 
scanningsysteem, op basis daarvan ontvangen de 
ouders maandelijks hun afrekening op de factuur.

- van 7u-8u15  1 EUR/halfuur
- vanaf 8u15  GRATIS
- van 15u30 -16u00 GRATIS
- vanaf 16u00 - 18u00 1 EUR/halfuur
op woensdag
- van 12u05-12u30 GRATIS
- vanaf 12u30-18u00 1 EUR/halfuur

Alle materialen die uw kind nodig heeft om de leerin-
houden te bereiken, worden door de school GRATIS 

ter beschikking gesteld, maar blijven eigendom 
van de school.  Indien de 

materialen beschadigd of zoek geraakt zijn, 
worden ze vervangen op kosten van de 

ouders. 

Voor uitstappen is er is een 
maximumfactuur begrensd 

op volgende bedragen 
per schooljaar: 

•  Kleuters: € 50
• Lagere school : 

€ 95 

OPVANGSCHOOLONKOSTEN

VRAGEN?
Neem contact met ons op!

Wij zijn er voor jullie.
info@hetgroenedal.be
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GO! basisschool Het Groene Dal
Willem Matstraat 4
1560 Hoeilaart
02/6574298
www.hetgroenedal.be


