We nodigen je graag uit,
om onze school een bezoekje te brengen

op zaterdag 23 januari 2021.
(Maak een afspraak via de website of QR-code)
Onze kleuterjuffen zetten hun klasdeuren open.
Kom zeker eens een kijkje nemen
en kennismaken met ons team.

Hoe inschrijven?
Schooljaar 2021-2022
Voor de inschrijvingen voor het
schooljaar 2021-2022
moet je digitaal aanmelden.

Vrije Basisschool Mater Dei
School met een glimlach

Instapdata en open klasdagen
voor nieuwe instappers,
geboren in 2019

Schooljaar 2021-2022
1 september 2021 (opendeurdag eind augustus 2021)
(na de zomervakantie, kinderen geboren vóór 2 maart 2019)
8 november 2021 (open klasdag in oktober 2021)
(na de herfstvakantie, kinderen geboren vóór 9 mei 2019)
10 januari 2022 (open klasdag op 22 december 2021)
(na de kerstvakantie, kinderen geboren vóór 11 juli 2019)
1 februari 2022 (open klasdag op 26 januari 2022)
(teldag basisonderwijs, kinderen geboren vóór 2 augustus 2019)
7 maart 2022 (open klasdag 23 februari 2022)
(na de krokusvakantie, kinderen geboren vóór 8 september 2019)
19 april 2022 (open klasdag 30 maart 2022)
(na de paasvakantie, kinderen geboren vóór 20 oktober 2019)
30 mei 2022 (open klasdag 25 mei 2022)
(na Hemelvaart, kinderen geboren vóór 1 december 2019)
1 september 2022 (opendeurdag in augustus 2022)
(na de zomervakantie, kinderen geboren vóór 2 maart 2020)

Aanmelden via

kortenberg.aanmelden.in

Aandacht! Aandacht!

Alle kinderen die geboren zijn in 2019
moeten ingeschreven worden tijdens de
inschrijvingsperiode van 2021, dus ook de
kinderen die pas in september 2022 mogen
starten.

Optimale onderwijskwaliteit
Om de kwaliteit van ons onderwijs optimaal
te houden, is de maximumcapaciteit in
onze school vastgelegd op 450 leerlingen.

Engerstraat 10

3071 Erps-Kwerps
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www.materdei-ek.be
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Onze kleuterschool
* Gezellig ingerichte kleuterklassen.
* Op geregelde tijdstippen hulp voor onze kleuters
van een ervaren kinderverzorgster.
* Mogelijkheid tot middagdutje voor onze jongste
kleuters.
* Meerdere keren per week kleutergym met
aangepast materiaal in onze gymzaal.
* Leuke kleuterfietsen en een wekelijks
fietsmoment.
* Afzonderlijke speeltijden voor onze kleuters met
buitenspeelgoed.
* Ervaringsgericht werken met de nadruk op
zelfstandigheid en zelfsturing.
* Een gezond evenwicht tussen spelen en leren
in onze uitdagende klashoeken.
* Ondersteuning van (zorg)leerkrachten om
kleuters extra uitdaging aan te reiken of net
dat duwtje in de rug te geven waar nodig.
* Integratiemomenten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar vanaf februari.
* Taalinitiatie Frans vanaf de 3de kleuterklas.
* Werken met computers en tablets vanaf de 1ste
kleuterklas. Digitale borden in de kleuterschool.

Onze lagere school
* Moderne werkvormen en leermethodes,
co-teaching.
* Digitale borden, tablets en computers.
* Zorgleerkracht om extra kansen te bieden.
* Boerderijklassen in de eerste graad.
Burchtklassen in de tweede graad.
Bos– en zeeklassen in de derde graad.
* Verschillende leeruitstappen.
* Zwemmen, sport en spel.

Algemeen

* Ervaringsgerichte, creatieve, muzische en
milieubewuste school.
* Leeruitstappen en openluchtklassen.
* Aandacht voor de eigenheid van elk kind.
* Sociaal vaardig = aardig!
* We zijn een KiVa-school; we werken aan
een veilige, aangename en stimulerende
omgeving, waarin pesten minder kans
maakt.
* Voor- en naschoolse opvang in eigen
school van 7.00 uur tot 18.00 uur.
* Lekkere , kindvriendelijke warme maaltijden.
* Een zeer actieve ouderraad zet zich met
hart en ziel in voor de kinderen van onze
school.

Mater Dei, een school…
waar we GOESTING hebben om te leren.
Mater Dei, een school…
waar we kijken door een POSITIEVE bril.
Mater Dei, een school…
waar we geloven in onze eigen harmonische GROEI.
Mater Dei, een school…
waar we ONTDEKKEN en ONDERNEMEN.
Mater Dei, een school…
waar we BEWEGEN en DOEN BEWEGEN.
Mater Dei, een school…
waar we samen zorgen voor een GLIMLACH op ieders gezicht!

