
  



 

 



 

 
Gezonde mix van traditie en vernieuwing 

Kwaliteitsvol onderwijs en gemengd leerkrachtenteam 
 

Moderne school met computerlokaal, digitale borden, 
iPadkoffer, overdekte zandbak, educatief speel- en 

lesmateriaal, ruime turnzaal en tuin 
 

Vrije keuze godsdienstonderwijs of zedenleer 
 

Sportactieve school 
 

Vlotte combinatie met voor- en naschoolse kinderopvang 
 

Brede zorgwerking 
 

Open schoolcultuur en betrokkenheid van ouders 
  

 
   



SCHOOLVISIE 
 

 Leren in een zorgzame school waar elke dag voldoende 
uitdaging wacht EN extra hulp (ZORG) geboden  wordt 

 

 Leren met hoofd, handen en een groot hart  
Kennis ‘Jazeker!’ Maar ook vaardigheden en attitude zijn 
werkpunten voor elk kind 

 

 Muzische prikkels (beeld, muziek, drama, beweging, media) 
Fijne thema’s of projecten doorkruisen het schooljaar 
(inleefdag, grootouderfeest, feest sint, carnaval, 
vriendschapsweek, dierendag ...) 

 

 Sportieve en gezonde school 
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ 
2 uur LO, tweewekelijks zwemmen, een regelmatig aanbod 
van sportactiviteiten op woensdagnamiddag  
Gratis fruitproject (met dank aan de schilouders!) 
Luchtige, ruime en goedverlichte lokalen 
Tuin 

 

 Groeiend milieubewustzijn 
Boterhamdoos boven wegwerpverpakking, zwerfvuilacties,  
goed sorteren, natuuruitstap of – activiteit, MOS-logo en 
‘Groene Ridder’actieplan 

 

 Een (ver)nieuw(d)e school met aandacht voor onderwijs- 
vernieuwing en ict-technologie, computerklas, computer in de 
klas en mobiele tabletkoffer, digitale borden en 
prentenboeken, van muis-en klikvaardigheden tot 
PowerPointpresentatie 

  



WE ZORGEN VOOR ELK KIND 
 

 Gerichte hulp aan leerlingen met leermoeilijkheden:  
individueel of in kleine groepjes  

 

 Vlotte en open samenwerking met CLB, revalidatiecentra,  
 buitengewoon onderwijs, logopedisten en kinesisten 
 

 Evaluatiegesprekken met ouders, CLB, REVA, LOGO,  
thuisbegeleiders, GON-begeleiders, ZORG-leerkracht, titularis 
en directie 

 

 Ouderparticipatie: de ouderraad, medewerking van ouders,  
grootouders en vrijwilligers bij lezen, knutselen, schillen van 
fruit, vervoer, leeruitstappen, projecten … 

 

 

 Georganiseerd bibliotheekbezoek  

 

 Oog voor socio-emotionele ontwikkeling van alle kinderen, het  
goed in hun vel voelen 

 

 Open cultuur: iedereen kan steeds langskomen, bellen of  
mailen voor vragen of opmerkingen 

 

 Naast katholieke godsdienst kunnen lessen in andere  
erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer gevolgd 
worden 

 

 Enthousiast, gemengd en goed samenwerkend lerarenteam 
 

 Budgetvriendelijke schoolreizen en leeruitstappen 
 

 Bosklassen (derde graad) aan lage prijs dankzij acties,  
mee gerealiseerd door leerlingen en een werkgroep van 
ouders 
 



SPEELPLAATSEN 
 

voor lagere school, waarop  kinderen naar hartenlust kunnen 
voetballen, basketten, hinkelen, touwtje springen, experimenteren 
met circusmateriaal, spelen met de speelkoffers …  

 

voor peuter en eerste kleuter, een afzonderlijke buitenspeelplaats 
met laag klimmateriaal, treintje, speelhuisjes, en de grote turnzaal 
voor ’s morgens en bij regenweer 
 

voor tweede en derde kleuter is er bij mooi weer een aparte 
speelplaats voorzien met een grasplein, tuinhuis, speelblokken, 
fietsparcours, klimmateriaal, basket ... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



PRAKTISCH 
 

De lessen gaan door    
van 8.30 tot 11.40 uur 
van 13.15 tot 16.00 uur 
op woensdag tot 11.15 uur 
op vrijdag tot 15.00 uur 
 
Op de speelplaatsen  
is er toezicht vanaf 8.00 uur en vanaf 12.45 uur. Gelieve deze tijden 
te respecteren. 
 
Brengen en afhalen kleuters 
Ouders brengen ’s morgens voor 8.30 uur hun kleuter naar de 
turnzaal. ’s Middags spelen de kleuters op de kleuterspeelplaats en 
bij slecht weer in de turnzaal. Het 3de kleuter speelt mee op de grote 
speelplaats. Afhalen gebeurt aan de klas. 
 
Brengen en afhalen lagere school 
De kinderen van de lagere school kunnen zelfstandig naar de grote 
speelplaats komen en naar de speelplaats gaan. Na de lessen komen 
zij ook zelfstandig naar buiten. 
 
Indien kinderen niet tijdig kunnen worden afgehaald (binnen de 15 
minuten na de schooluren) gaan zij mee naar de refter (middageten) 
of naar de gemeentelijke kinderopvang ‘De Boomgaard’ (einde 
schooldag). 
 
Begeleiding naar huis ‘s middags en ’s avonds 
rij 1: oversteken Kleine Stadenstraat, tot aan de Marktplaats en 

oversteken naar Bruggestraat, Roeselarestraat en Ieperstraat  
rij 2: oversteken Schoolstraat en Hogestraat  
 



Middageten & drankjes  
De kinderen kunnen ’s middags warm eten of een lunchpakket met 
drankje meebrengen. Mogen wij vragen om geen frisdrank mee te 
geven of koekjes met chocolade aan de buitenkant voor de kleuters. 
Voor of na de speeltijd van 10.10 uur kan een drankje besteld 
worden: melk of water.  
(voor prijzen, vraag naar de bijdrageregeling) 
 

Instapdagen voor nieuwe peuters 
Kinderen mogen naar school komen wanneer zij 2,5 jaar zijn (of 
worden) op de instapdag. Er zijn 7 instapdata per schooljaar. 
 

instapdata kinderen geboren t.e.m. 
2 september 2019 2 maart 2017 
4 november 2019 4 mei 2017 
6 januari 2020 6 juli 2017 
3 februari 2020 3 augustus 2017 
2 maart 2020 2 september 2017 
20 april 2020 20 oktober 2017 
25 mei 2020 25 november 2017 

 

Voor- en naschoolse opvang 
De kinderen worden naar school gebracht en van school gehaald  
door de begeleidsters van de gemeentelijke kinderopvang 
 

De Boomgaard 
Kleine Stadenstraat 20  
8830 HOOGLEDE 
tel.: 051  25 20 88 
 

Leidinggevende IBO de Boomgaard 
Tel.: 051 23 13 96 
Gsm: 0473 34 36 35 
Fax: 051 20 38 26 
E-mail: nancy.huyghe@hooglede.be 



SCHOOLTEAM 
Kleuter     Nele Fraeye 
      Herlinde Vandenbussche  
      Isabelle Maes 
      Heide Boussier 
      Griet Raes  
      Marian Verbeke 
Kinderverzorgster    Saskia Desot / Hilde Osseel 
Zorg      Isabel Samyn  
Lager      Joke Fossaert 
      Kaat Lezy  
      Lieven Denewet 
      Sien Vandaele 

Laura Dieryckx  
Greet Demeulenaere  

      Renny Verholle 
Lindsy Haesebrouck  
Marjan Depoorter   

 Elke Lagrange 
   Margaux Lagae  
   Filip Lepoudre 

Herlinde Blockeel 
Lichamelijke Opvoeding  Jan Raes (lager) 

Kaat Lezy (kleuter) 
Godsdienst   Lore Desmedt / Sarah Buyse 
Zedenleer  Koen Dewilde 
Refter & Middagtoezicht  Wendy Desmet / Vanessa Degryse / 

Elke Goossens / Sofie Van Dycke / 
Kira Dedecker / Saskia Ledeine 

Onderhoud     Martien Dufoort / Saskia Ledeine 
Nadine Vandenabeele / Marijke 
Demeulenaere / Lieselot Verduyn  
 

Administratief medewerker  Lara Aerbeydt (voormiddag)  
Greta Vandecappelle (namiddag) 
Katrien Deruytter  

Directie     Annick Cornette 



 



 



CONTACT 
 

Gemeentelijke Basisschool Hooglede  
Schoolstraat 9   
8830 Hooglede 
051 20 53 81  
0495 19 14 57 
directie@geho.be 
www.geho.be (school )  
www.hooglede.be (gemeente) 
https://www.facebook.com/gemeenteschoolhooglede 
 

Scholengemeenschap G-8  
www.g-acht.be 
 

inlichtingen of inschrijvingen  
elke schooldag of op afspraak 
verlof van 10 juli tot en met 18 augustus 2019 
 

Ligging   
ingang enkel via Schoolstraat of Kleine Stadenstraat 

1 Schoolstraat 9 (speelplaats lager en hoofdgebouw) 
2 Kleine Stadenstraat 32- 40 (parking, kleuterblok en refter) 
3 Hogestraat 39 (parking, computerlokaal en turnzaal)  
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http://www.geho.be/
http://www.hooglede.be/
http://www.g-acht.be/

