HOE WE OUDERS BETREKKEN BIJ DE

SCHOOL
Ouders zijn voor ons evenwaardige partners in
het opvoeden van een kind. Daarom stellen
we een goede samenwerking met de ouders
zeer op prijs.


Indien u vragen hebt over de werking van
de school, de lessen, de aanpak van uw
kind, … is het eerste aanspreekpunt de

klasleerkracht. In tweede instantie kan u
contact opnemen met de coördinator of
directie.


We nodigen u vriendelijk uit op de
regelmatige oudercontacten, waarvan u



tijdig een brief mag verwachten.

Instituut Mevrouw Govaerts

De eerste kennismakingsavond -

Ter Speelbergen, type 2

ouderavond heeft plaats op 12 september

om 19.00 uur.


Kijk elke avond de boekentas van uw kind
na. Misschien heeft het post bij of staat er
iets in de agenda of in het heen-enweerschriftje. Daarin kan u ook uw vragen
en opmerkingen kwijt.



2220 Heist-op-den-Berg
015 - 24 97 85
www.img-heist.be
ter.speelbergen@img-heist.be

Hoe klein de stappen die uw kind maakt
ook mogen zijn: bemoedig het en spoor

het aan om zo verder te doen.


Mechelsesteenweg 189

Op het einde van de lagere school zal
bekeken worden wat voor uw kind de
meeste geschikte vorm van secundair
onderwijs is.

Welkom
op onze school

WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

We zijn er voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar

Om de praktische werking zo vlot mogelijk te

met een matige tot ernstige mentale beperking,

laten verlopen en om te komen tot een goede

die een type-2-attest hebben.

samenwerking, vragen we uw speciale

We bieden hen een programma op maat aan,

aandacht voor volgende punten:

waarbij naast het schoolse ook veel aandacht



gaat naar het zich goed voelen. Samen bouwen

Zowel taal, W.O. en wiskunde, maar ook sociaal

tot 12.20 uur.


Ouders, die hun kinderen zelf brengen,

-emotionele, muzische en motorische vorming

kunnen dit doen vanaf 08.30 uur. Vanaf

komen daarbij aan bod.

dan is er toezicht op de speelplaats.

In kleine klasgroepen van maximum 10



Als uw kind gewoonlijk met de bus naar

leerlingen wordt zo functioneel en individueel

school komt, verwittig dan de

mogelijk gewerkt. Steeds wordt het niveau van

busbegeleiding als dat eens niet het geval

het kind als uitgangspunt genomen.

is, bijvoorbeeld bij ziekte.

Niet alleen de klasleerkracht, maar ook



zit mee in het opvoedingsproject van Ter

logo, sociaal verpleegkundige en psychologe

Speelbergen. De kleuters brengen een

werken mee aan de totale ontwikkeling van de

lunchpakketje mee, de leerlingen van het

kinderen. Er is een nauwe samenwerking met

lager koken zelf en brengen hiervoor 8

CLB, thuisbegeleiding en andere externe
diensten.
Onze school is een actieve school. Dit betekent

euro per week mee.


Woensdag is fruitdag. Die dag zijn koeken
niet toegelaten.

dat er regelmatig buitenschoolse activiteiten
plaatsvinden. Zo maken we al eens een uitstap



Wekelijks gaan we op donderdag

naar de markt, de bib of het wandelbos of gaan

zwemmen, de kleuters zwemmen op

we fietsen. Deze activiteiten kaderen binnen

vrijdag.

onze visie dat kinderen leren door dingen te
doen en te ervaren.

vragen we steeds een schriftelijke
toelating, ondertekend door een arts.




Voor een kind dat leerplichtig is, gelden
bepaalde regels bij afwezigheden. Lees
hierover het schoolreglement.

Probeer geen afval mee te geven
(gebruik een drinkbus, een koekendoos,
… met de naam van uw kind erop)



Enkele malen per jaar krijgt u een

schoolrekening, waarop de bijdragen voor
o.a. zwemmen, uitstappen, projectweek
vermeld worden.


Als er een speciale gebeurtenis is, of
wanneer iets moet meegebracht worden,
krijgt u hiervan een melding via een brief
in de agenda of het heen-en-weer-

‘s Middags eten we in de klas. Samen eten

ambulante leerkrachten, turnmeester, kine,

Als uw kind tijdens zijn aanwezigheid op
school medicijnen moet nemen, dan

15.35 uur. Op woensdag is dit van 08.50

we aan een toekomst, waarin ze later zo
zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

De school begint 08.50 uur en eindigt om



schriftje.



Voor andere afspraken, lees het
schoolreglement en/of de bijlagen.

