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Van 0 tot 18 jaar kwaliteitsvol 
katholiek onderwijs 
in Kapellen-Centrum



Vestigingen van onze school

Engelselei 10
Kleuters en eerste leerjaar
Secr. basisschool

Tel. 03 664 56 90

Hoevensebaan 104
Kleuters
Crèche ‘t Lieveheersbeestje

Tel. 03 664 56 91

P. Vandenhoudtstraat 29
Tweede tot en met zesde 
leerjaar

Tel. 03 664 36 88

Dorpsstraat 40
Secundair onderwijs
Secr. middenschool 
en bovenbouw
Tel. 03 664 23 55
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Dorpsstraat 40
2950 Kapellen

Tel. 03 664 23 55
Fax 03 605 30 86
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Een goede school voor uw kind?

Niet elke school is ideaal voor uw kind. Het aangebo-
den leerprogramma kan bepalend zijn, maar minstens 
even belangrijk zijn de visie en waarden die een school uit-
draagt, en daarin verschillen scholen sterk. Een keuze maken, 
is dus vaak moeilijk.
 
We zijn scholen die op drie vlakken zorg dragen voor uw kinde-
ren: allereerst is er ons christelijk opvoedingsproject ‘Hart van 
God op aarde zijn’, waarbij wij onze leerlingen begeleiden naar een 
zo ruim mogelijke christelijke zelfontplooiing en een evenwichtige 
menselijke groei, met oog voor diversiteit in een warme schools-
feer. 

Ten tweede is er leren leren: we begeleiden onze leerlingen in 
hun leerproces en leren hen daarnaast ook om zelfvertrouwen 
en zelfstandigheid op te bouwen door verantwoordelijkheid te 
nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Ten slotte komt een sterk uitgebouwde professionele (leer-)
zorg waarbij uw kind echt centraal staat! Daar waar er 
(leer-)problemen opduiken, staan we klaar om te onder-
steunen. Samen met de leerling, de ouders en het CLB 
gaan we op zoek naar oplossingen.

Welkom
bij crèche

 ‘t Lieveheersbeestje

www.kribbe-lieveheersbeestje.be



Schoolfeest
Klavertje vier
13 mei 2017

11u30 tot 19u30
P. Vandehoudtstraat 29

Welkom!

Troeven van onze school...

Ruime klaslokalen 
en speelplaatsen

Groepslezen Doordacht 
kindvolgsysteem

Hoeken- en
contractwerk

Bosklassen Actieve
sportschool

Spetterende 
schoolfeesten

Culturele 
activiteiten

Onderwijs op
maat van uw kind

Sterk gezond-
heidsbeleid

Leefgroepen in 
de kleuterschool

Zeeklassen

Enthousiast leer-
krachtenteam

Fruit-  en
groentemoment

In de kleuterschool 
• Slaapklasje voor de jongste kleuters
• Schooleigen methode voorbereidend lezen, schrijven en 

rekenen voor de 5-jarige kleuters
• Uitwisselingsprojecten tussen de derde kleuterklas en het 

eerste leerjaar
• Hartverwarmende grootoudersfeesten
• Extra kinderverzorgster
• Computerinitiatie
• Watergewenningslessen voor 5-jarigen

In de lagere school
• Regelmatig bibbezoek
• Geïntegreerde ict-lessen: dootabs, laptops, smartboards, …
• Hoeken- en contractwerk
• Samenwerking met compostmeester
• Goede voorbereiding op het secundair onderwijs
• Tweemaandelijks puntenrapport
• Tweemaal sociaal-emotioneel rapport
• Tweemaal sportrapport
• Zwemlessen van het eerste tot en met het zesde leerjaar

Algemeen in onze school
• Welbevinden en betrokkenheid als uitgangspunt
• Functioneel zorgteam
• Dynamische ouderraad
• Wekelijkse contacten met de ouders
• Voor- en nabewaking in het groene park van Kapellen

• Samenwerking met de parochie 
• Leeruitstappen in functie van wereldoriëntatie
• Fietsproject
• Uitdagende muzische activiteiten: drama, bewegingsex-

pressie, beeld, muziek,…

Voor inschrijvingen, 
een persoonlijke rond-
leiding of meer info ...

Gelieve een afspraak te 
maken op 

tel. 03 664 56 90



Opendeurdag
 22 april 2017

13u tot 17u
Dorpsstraat 40

Welkom!

Troeven van onze school...

Peter- en meter-
klassen

Derde en vierde
wereldprojecten

Naschoolse sport

Olympiades Studiekeuze - 
begeleiding

Ondernemer-
schap

Zorg en 
begeleiding

Studiereizen Leren 
samenwerken

STEM 
en ICT

Sport op school

Duurzaamheid

Creativiteit

Voor- en na-
schoolse werkplek

Module MSI
De wekelijkse 2 lesuren Module MSI met vooral doe-activiteiten op 5 
gebieden, biedt een antwoord op de vraag van de overheid aan de 
scholen: een brede eerste graad waarin leerlingen kunnen proeven 
van verschillende vakgebieden zodat ze zelf hun talenten kunnen 
ontdekken, en ook meer ‘leergoesting’ kunnen ontwikkelen.

Studieaanbod
Voor ons studieaanbod verwijzen we graag naar onze website www.
matersalvatoris.be waar u alle nuttige informatie kan terugvinden. 
Wenst u persoonlijk contact met leraren of directie? 
Wij nodigen iedereen graag uit op onze Opendeurdag op 22 april 
2017 van 13 tot 17 uur om de sfeer te komen opsnuiven en kennis 
te maken met alles wat onze school te bieden heeft. Hopelijk wordt 
daarna de schoolkeuze voor uw kind een pak makkelijker. Welkom!

MATER SALVATORISINSTITUUT

Secundair onderwijs
Mater Salvatoris Instituut

Oud-leerlingen zijn 
van harte welkom op de 
BBQ na de opendeurdag 

op 22 april 2017. Meer info 
en inschrijven op onze 

website.

Stem

Initiatie 
Engels 

ICT 

Ex-
pressie

Move it 

MODULE MSI
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