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WELKOM 
 

Beste  

 

We heten je van harte welkom op DE TOVERBOON!  

De gemeenteschool van Sint Gillis te Dendermonde.  

Met dit boekje willen we je informeren over de visie en praktische werking van onze school. We 

denken hierbij even niet aan Corona en laten je kennismaken met hoe we echt werken in normale 

tijden, uiteraard respecteren we op dit moment wel alle veiligheidsmaatregelen. 

Heb je achteraf nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.  

Dit kan eenvoudig per mail of via de telefoon. 

 

Vriendelijke groet 

 

 

 

 

Sandra Mannaert 

Directeur 

GBS DE TOVERBOON 

Denderbellestraat 2A 

9200 DENDERMONDE 

052/ 21 46 03    

   

toverboon@dendermonde.be 

www.detoverboon.be 

 

 

 



 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

Als gemeentelijke basisschool van  

Dendermonde hebben we het  

lokaal bestuur Dendermonde als  

inrichtende macht. 

We behoren tot de scholengemeenschap 

Dendermondse gemeentelijke scholen. 
Samen werken we aan STERK ONDERWIJS IN 

UW BUURT. 

Als gemeenteschool hanteren we het 

neutraliteitsprincipe.  

Iedereen is welkom op onze school! 

 

Levensbeschouwelijke vakken kunnen 

vrij gekozen worden.  Ze worden  

aangeboden vanaf het eerste leerjaar 

en gegeven door leermeesters.  

In de kleuterklassen worden er nog 

geen godsdienstlessen gegeven.  

De meest gevolgde cursussen zijn: 

Rooms-Katholieke godsdienst, Niet-

Confessionele Zedenleer, Islam en 

Protestantse godsdienst. 

 

Net zoals de wereld rondom ons zijn 

we een school met een diversiteit aan 

mensen. 

 

 

Dit maakt ons sterk en geeft onze 

kinderen een realistisch wereldbeeld 

mee. 

Een basisschool staat open voor alle kinderen     

tussen 2,5 en 12 jaar, met andere woorden bij ons 

kan je les volgen vanaf de eerste peuterklas tot en 

met het zesde leerjaar. 

 

Onze leerlingen stromen met succes door naar de 

secundaire scholen van eigen keuze en dit binnen 

alle onderwijsnetten. 

We werken samen met de pedagogische begeleiders van OVSG. Dat is de koepelorganisatie 

van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs. We werken met hun leerplannen en bereiken  

daardoor de eindtermen die worden opgelegd door het ministerie van onderwijs. 



VISIE 
 

GELUKKIG GROOT WORDEN 

3 eenvoudige woorden...een wens die we koesteren voor ieder kind!    

3 eenvoudige woorden waar we elke dag aan werken, omdat we kinderen belangrijk vinden!  

  

 GELUKKIG 

 Een kleine school zorgt voor een goed overzicht, we kennen elkaar en kunnen snel helpen. 

 We werken met de dieren van de axenroos om de kinderen sociaal vaardiger te maken. 

 Respect voor onszelf, elkaar en onze school is de basis van ons samenzijn.   

 We besteden veel aandacht aan klasdoorbrekende activiteiten en festiviteiten.  

 Onze leerkrachten hebben een hart voor kinderen en werken hard aan een leerrijk en 

 warm klasklimaat. 

 GROOT 

 We werken doelbewust met de leerplannen van OVSG en hebben schooleigen leerlijnen 

 ontwikkeld voor verschillende domeinen.  

 We geven een brede vorming, zodat ieder kind zijn of haar talent kan ontdekken. 

 In de kleuterschool werken we met thema’s en in de lagere school gebruiken we  

 hedendaagse methoden en werkvormen.  

 Ons team staat niet stil en werkt met didactische werkvormen en materialen die  

 het verschil voor jouw kind kunnen maken. 

 WORDEN 

 We bekijken leren en groeien als een proces: kinderen krijgen tijd en ruimte om zich te  

 ontwikkelen. Bij sommige verloopt dit trager, bij andere gaat dit sneller. We hebben aandacht 

 voor de verschillende tempo’s en mogelijkheden van elk van hen. 

 Onze kinderen evolueren van “spelend leren” in de kleuterschool naar “leren leren” in de  

 lagere school. Huiswerk en studeren worden opgebouwd doorheen de verschillende  

 leerjaren.  



Het TOVERBOONTEAM bestaat uit gedreven en 

warme mensen die samenwerken aan onze  visie 

“gelukkig GROOT worden”. 

 

Elke klas heeft een vaste klasleerkracht, daarnaast 

zijn er per afdeling ook zorgjuffen werkzaam.  

Ze komen helpen in de klas (co-teaching) of werken 

met halve klasgroepen om de binnenklasdifferentiatie 

te vergemakkelijken.  Kinderen die nood hebben aan 

een uitdaging kunnen terecht in de kangoeroeklas. 

Op deze wijze werken we heel hard aan een goede 

basiszorg voor elk kind. 

 

Bij de jongste kinderen komt er een kinderverzorg-

ster langs om de kinderen te helpen bij het zindelijk-

heidsproces. 

Turnen en levensbeschouwelijke vakken worden     

gegeven door leermeesters. 

De zorgcoördinator helpt de kinderen tot op de klas-

vloer, regelt de extra oudergesprekken en is het    

aanspreekpunt indien ouders of leerkrachten zich   

zorgen maken. 

De ICTcoördinator zorgt wekelijks voor het onder-

houd van ons computerpark. 

 

De directeur volgt de leerlingen en de werking van de 

klassen op, ze staat mee in voor een goede zorg-

werking en organiseert ook de praktische kant van de 

school. 

 

Het secretariaat en de mensen van het onderhouds-

personeel werken ondersteunend en  

zorgen dagelijks voor een goede en nette werking van 

de school. 

STRUCTUUR 



VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG    
gebeurt in samenwerking met  IBO Villa Lol-

lypop in de Serbossstraat 6. Elke dag is er een       

voorschoolse opvang voorzien van 7.00u tot be-

gin schooltijd (de begeleiders van de IBO brengen 

de kinderen naar school) en een naschoolse  

opvang van einde schooltijd tot 19.00u (de  

begeleiders van de IBO halen de kinderen op 

school op en brengen ze naar de IBO). 

 

Initiatief Buitenschoolse Opvang (kortweg IBO) 

staat voor pedagogisch verantwoorde opvang 

van kinderen, voor en na school, op woensdag-

namiddag, op schoolvrije dagen en tijdens  

vakanties. Het is een plaats waar kinderen in een  

veilige omgeving en huiselijke sfeer kunnen  

spelen. Gediplomeerde begeleid(st)ers zorgen 

voor de dagelijkse opvang van de kinderen en  

bespreken regelmatig het reilen en zeilen van de 

opvang.  

 

Meer info over deze IBO kan je vinden via: 

https://www.dendermonde.be/dienst/2835/ibo-

boonwijk-villa-lollypop 

052 38 05 89 
 

De oudervereniging helpt de school 

mee nadenken en organiseert verschil-

lende activiteiten ter ondersteuning van 

de school. Ze vergaderen maandelijks     

samen met de directeur en enkele     

leerkrachten. 

Onze helpende handen zijn vrijwilligers 

die helpen bij  verschillende activiteiten. 

Zo hebben we leesouders, schilouders,  

compostouders en gemachtigd            

opzichters. Iedereen met tijd en zin is 

welkom om zich hier bij aan te sluiten. 

De schoolraad is een officieel orgaan en 

komt samen om de algemene organisa-

tie van de school te bespreken. 

Tijdens de middag kunnen zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school rustig eten 

in afzonderlijke refters. Kinderen kunnen eigen boterhammen meebrengen of genieten van een 

warme maaltijd of soep. Deze kunnen maandelijks besteld worden en worden ook maandelijks           

gefactureerd. 

Achter een oude gevel, bruist DE TOVERBOON  van leven. 

Met 3 speelplaatsen, 2 refters en ruime klaslokalen hebben we ruimte voor alle kinderen. 

Onze speelplaatsen zijn voorzien van groene zones en dankzij de speeltuigen en speelvelden 

met aangepast speelgoed kunnen onze kleuters en leerlingen van de lagere school afzonderlijk 

spelen.  

Onze klaslokalen zijn warm en sfeervol ingericht met voldoende ruimte en educatieve           

materialen. In elke klas zijn er ICT-mogelijkheden voorzien. 



ONZE KLASSEN 
Foto’s van alle klassen kan je terug vinden op de website van de school, www.detoverboon.be  

of via onze Facebookpagina De Toverboon. 

De peuter /eerste kleuterklas: de pandaklas! 

In deze klas starten onze jongste peuters, zij spelen en werken samen met de kinderen van de 

eerste kleuterklas. Dit doen we met een doorgedreven vorm van co-teaching: er zijn steeds 2 

leerkrachten aanwezig  tijdens het klasgebeuren. Door gebruik te maken van “4 handen” kunnen 

we beter inspelen op de noden van elk kind. We brengen hierbij het beste van 2 klassen samen. 

We creëren een warm nest voor onze jongsten en geven tegelijkertijd alle kinderen de kans om 

te groeien op hun eigen tempo. Stilstaan is in deze klas niet nodig. De pandaklas maakt gebruik 

van een volledig afzonderlijke kleuterblok, waardoor ze voldoende ruimte hebben om te spelen, 

werken en eten. De klas groeit in aantal doorheen het schooljaar. 

We werken aan zelfredzaamheid en zindelijkheid maar ook taalbegrip en de eerste wiskundige 

vaardigheden worden bijgebracht. We doen dit telkens op een spelende en ontdekkende wijze. 

We experimenteren met scheuren, kleuren, knippen, verven en tekenen en leggen zo een     

stevige basis voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. We verkennen de wereld aan de hand 

van thema’s die aansluiten bij hun leefwereld en doen dit steeds met een gevarieerde           

hoekenverrijking. 

De tweede kleuterklas: de drakenklas! 

Onze draken zijn ondertussen al zelfredzamer en leren in te staan voor hun eigen materialen: 

jassen aan en uit, boekentas leegmaken, openen van hun koekendoosjes. In de loop van het 

schooljaar leren we hen werken met het hoekenbord en meneer moetje. Hierdoor leren de 

kleuters hun taken in de hoeken beter te plannen, een belangrijke basis voor hun verdere le-

ven. We maken kennis met Kaatje klank die ons de wondere wereld van de letters leert ken-

nen. De thema’s sluiten nog steeds aan bij hun leefwereld, maar gaan vaak al een stapje ver-

der. Ze worden uitgedaagd om na te denken en te creëren in fantasierijke thema’s.  

De derde kleuterklas: de uilenklas! 

Net zoals de uil van de axenroos kunnen onze uiltjes al flink zelfstandig werken, ze denken na 

en kunnen al goed aangeven wat ze wel en niet leuk vinden. Ze verkennen verder de wereld 

van cijfers en letters, gaan aan de slag met fijne schrijfmaterialen en zorgen zelf voor deze  

materialen. De thema’s worden nog uitdagender en de hoeken worden ruimschoots verrijkt. 

Samen met de leerkracht van het eerste leerjaar maken ze de stap om samen over de drempel 

te gaan. We maken hen helemaal klaar voor dat spannende eerste leerjaar. 

De zorgklas van de kleuters. 

Zorg op onze school wordt als een breed gegeven aangepakt. Zowel kinderen die meer tijd  

nodig hebben als kinderen die uitdagingen nodig hebben komen in deze klas aan hun trekken. 

Dit kan omdat we naast co-teaching en verlengde instructie ook werken met halve klasgroepen  

tijdens de zorguren. In deze momenten gaan we een stapje verder of een stapje terug inzake 

taalverwerving en fijne motoriek, maar ook yoga en filosofeermomentjes vinden hun weg in  

deze werking. Zorg voor iedereen, zonder het kleven van etiketten: daar gaan we voor! 



Het eerste leerjaar! 

De werking van het eerste leerjaar werd afgestemd op de werking van de kleuterklassen.  

Hierdoor kunnen we rekening houden met de vorderingen van elk kind. We leren alle letters 

lezen en schrijven om zo te komen tot het lezen van eenvoudige teksten en maken van goede 

zinnen. We rekenen tot 20, we leren meten en krijgen hierbij hulp van enkele klaspoppen.  

Dankzij het hoekenwerk en co-teaching onderwijzen we deze leerstof op 3 niveaus. Het     

huiswerk in deze klas wordt opgebouwd. Op deze wijze wordt iedereen klaar gemaakt voor het 

tweede leerjaar. 

Het tweede leerjaar! 

In deze klas zetten we verder in op het vlot lezen van teksten en rekenen we tot 100. De tafels 

van vermenigvuldiging en delen worden aangebracht. Nu we alle letters kunnen schrijven, 

brengen we ook de hoofdletters aan. Binnen het vak wereldoriëntatie verkennen we verder de 

wereld en worden er kleine stukjes leerstof aangeboden om te “studeren”. 

Het derde leerjaar! 

Rekenen doen we hier tot 1000. We leren de eerste breuken. Het schoonschrift wordt nog   

verder ingeoefend. We besteden extra aandacht aan het kloklezen en oefenen verder op de 

tafels. Helemaal nieuw is het cijferen. De leesteksten worden langer en moeilijker. “Leren     

leren” krijgt meer vorm tijdens WO, waarbij de toetswijzer en het leren stellen van studeervra-

gen aandacht krijgen. 

Het vierde leerjaar! 

De kommagetallen doen hun intrede en we rekenen nu tot 100000. Verleden tijd, tegenwoordi-

ge tijd herkennen en strategieën toepassen bij het schrijven van de werkwoorden worden ge-

oefend. Leerstrategieën komen in alle vakken aan bod, maar worden specifiek benoemd en 

geoefend via een studeerschrift voor het vak WO. 

Het vijfde leerjaar! 

Vanaf nu rekenen we tot aan de 10 000 000! Meer en meer verbanden worden gelegd:       

percenten, kommagetallen, breuken, handig rekenen….de wondere wereld van wiskunde gaat 

helemaal open in het vijfde leerjaar. Daarnaast worden de eerste woorden en zinnen Frans  

gesproken en geschreven. Tegen het einde van het vijfde leerjaar kunnen de leerlingen al een 

aardig mondje Frans spreken. Ook binnen het vak WO worden de inhouden wereldser en 

moeilijker. Studeren en werken aan de hand van toetswijzers en werkplannen wordt belangrijk. 

De leerlingen krijgen uitgebreid de kans om hierop te oefenen. 

Het zesde leerjaar! 

In het zesde leerjaar worden de vruchten geplukt van al het eerdere werk. De inhoud van alle 

vakken wordt nog een laatste keer herhaald en verdiept.  Plannen en studeren worden heel     

belangrijk. Samen met de leerkracht verkennen ze hun talenten en het secundair onderwijs. Zo 

kunnen onze Toverbonen ook in het secundair onderwijs gelukkig GROOT worden. 

De zorgklas, de kangoeroeklas! 

Onder leiding van de zorgcoördinator worden de leerlingen die nood hebben aan een uitdaging 

aan het denken en werken gezet. Hierdoor leren ze om hun grenzen te verleggen en hun      

persoonlijke leerkuil te overwinnen. Daarnaast zorgt de zorgcoördinator ook voor emotionele en 

cognitieve ondersteuning in alle klassen. Co-teaching en verlengde instructie zijn ook in de    

lagere school een vaste waarde. Zorg voor iedereen, zonder het kleven van etiketten: ook in de 

lagere school! 



ACTIVITEITEN 

Leeruitstappen gebeuren 

per klas of met meerdere 

klassen samen en kaderen 

binnen de lesonderwerpen.  

We beginnen klein in de  

vertrouwde  omgeving van de 

kinderen en bouwen dit 

steeds verder uit, zowel bin-

nen als buiten Dendermonde. 

 

Enkele voorbeelden: de 

schoolomgeving verkennen in 

functie van het verkeer,  

bezoek aan bakker, dieren-

arts, stad Dendermonde, 

Vlaams  Parlement, Speel-

goedmuseum, ... 

 

We verplaatsen ons daarbij te 

voet, met de fiets, het  

openbaar vervoer of een  

busmaatschappij. Op deze 

wijze leren de kinderen onder 

voldoende begeleiding  

deelnemen aan het verkeer. 

Extra muros zijn meerdaagse 

uitstappen die om de twee jaar 

doorgaan voor de leerlingen van 

de lagere school.. De eerste 

graad gaat op boerderijklassen, 

de tweede graad beleven de zee 

tijdens de zeeklassen en de  der-

de graad sluit creatief af met mu-

sicaklassen in Neerpelt. 

 

Klasdoorbrekende activiteiten zijn activiteiten met verschillende klassen samen of  

momenten waarbij we werken in kleinere groepen met leerlingen uit verschillende klassen.  

Enkele van deze activiteiten komen elk jaar terug: axenroosmomenten, Sint, carnaval, het herfst-

bos bij de kleuters, move tegen pesten,  muzische expertlessen…. 

Activiteiten voor 

ouders en leer-

lingen worden na de 

schooluren samen met 

de  oudervereniging ge-

organiseerd. Deelnemen 

is vrijblijvend. 

Infoavond, ouderbar bij 

oudercontacten, open 

school,  schoolfeest…. 

Het doel van deze  

activiteiten is gezellig 

samen zijn.  

Ze laten telkens weer 

zien dat we sterk zijn in 

het creatieve aspect van 

onderwijs en het samen-

werken. 



PRAKTISCHE  

WEETJES 

EERSTE KEER NAAR DE KLEUTERSCHOOL? 

Breng een boekentasje mee met daarin een drinkbus voor water, 10-uurtje in een doosje en  

indien nodig boterhammen in een brooddoos. Graag alles naamtekenen, ook jassen, mutsen, sjaals,... 

Kinderen die nog niet zindelijk zijn brengen eigen luiers en verzorgingsdoekjes mee. Ook een zakje met eigen re-

servekledij valt aan te raden (broek/slip/sokken). 

Alle kleuters krijgen een eigen heen en weer schriftje om te communiceren met de leerkracht. 

EERSTE KEER NAAR DE LAGERE SCHOOL? 

Breng een boekentas mee met daarin een pennenzak, een drinkbus voor water,10-uurtje en  

indien nodig boterhammen in een brooddoos. 

Alle werkmaterialen worden gratis ter beschikking gesteld. Via de agenda kan u op de hoogte blijven van huiswerk, 

via Gimme bezorgen wij u brieven of informeren we over activiteiten. 

VEILIG NAAR SCHOOL! 

Wij willen iedereen stimuleren om op een  

veilige en verantwoorde manier naar school te  

komen! Voorzie fluo-hesjes en voldoende verlichting voor de 

zwakke weggebruikers. 

Niet iedereen kan te voet of met de fiets naar school komen, 

maar geef zeker ruimte aan fietsers en voetgangers. Parkeer de 

wagen in de omliggende straten en leer uw kinderen actief deel-

nemen aan het verkeer! Kort voor en na schooltijd wordt de R. 

Ramlotstraat een verkeersvrije schoolstraat. 

Hou onze zebrapaden, voetpaden en fietspaden  

VEILIG voor ALLE kinderen!  

De leerlingen van de lagere school kunnen deelnemen aan het 

Buck-E project. 

PRIMA OP TIJD!  

Breng uw kind tijdig naar school! 

8.00u - 8.15u    

8.20u belteken + rijen vormen 

12.05u einde van de lessen 

13.05u - 13.15u   

13.20u belteken +rijen vormen      

15.20u  einde schooltijd: belteken + 

rijen vormen 

15.20u—15.30u  afhaalmoment kleu-

ters en  rijen lagere school 

  
 

Een goede schooldag van uw kind start 

met een kort afscheid!  

Daarom: laat uw kind spelen en neem 

al afscheid voor de gele poort.  

Bij het belteken gaan de kinderen zelf 

GEZOND TUSSENDOOR! 

Woensdag = enkel fruitdag 

We drinken water uit een drinkbus. 

Snoepjes laten we altijd thuis. Droge koeken en fruit zijn OK! 

 Andere INFO of vragen? 

toverboon@dendermonde.be 

WARME MAALTIJDEN. 

Onze schoolmaaltijden worden bereid door een erkende cate-

raar.  Je kan deze maandelijks bestellen via een bestelformulier. 

Dit krijg je   op de  eerste schooldag. Het menu is maandelijks 

raadpleegbaar op de website van de school. Je kan kiezen voor  

soep of soep + hoofdgerecht.  De warme maaltijden zijn beta-

lend en niet verplicht. Je kan ook gewoon  een eigen lunchpak-

ket meegeven met uw kind.  





 

 

 

De inschrijvingen voor onze school gebeuren  vol-
gens de afspraken van het lokaal  overlegplatform.  

Deze afspraken gelden voor alle Dendermondse 
basisscholen. 

De inschrijvingen gaan door tijdens de schooluren 
op het schoolsecretariaat. 
U brengt hiervoor een KIDS ID of ISI+ kaart mee 
en een klevertje van het ziekenfonds. 
 
Een afspraak maken mag, maar is niet bindend 
voor de inschrijving. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elke school bepaalt een maximumcapaci-
teit van leerlingen.                                               
Op onze school is dit vastgelegd op maxi-
maal 24 leerlingen per geboortejaar. 
 
Bij de inschrijvingen wordt er rekening         
gehouden met de sociale mix. 
De inschrijvingen verlopen daarom telkens 
in 3 perioden. 
 
 
Tijdens het schooljaar 2021–2022 worden 
de kinderen vanaf geboortejaar 2020              
ingeschreven. 
 

INSCHRIJVINGEN 



 

  

 De vastgelegde inschrijvingsperioden zijn: 

  

 Voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van          
 personeel: 

 van 1 februari tot en met 25 februari 2022 

  

 voor iedereen, volgens de sociale mix: 

 van 7 maart tot en met 1 april  2022 
  

 voor iedereen, invullen van resterende plaatsen zonder sociale mix:  

 vanaf 19 april 2022 

 

 

 

. 

 





GELUKKIG GROOT WORDEN 


