EN JIJ, ALS OUDER?
Jij kent je kind als geen ander. Daarom vinden wij een goed contact met ouders
erg belangrijk. Spreek onze teamleden aan tijdens het brengen en ophalen van
je kind of maak een afspraak. Wil je actief deelnemen? Wij stellen je ook graag
voor aan onze ouderraad!

Ik vond het heel leuk om een meter te hebben, zo
leerde ik snel de andere leerlingen kennen en kon
ik alles vragen.
vragen.
Vif – 1A

In het derde mogen we veel zelf doen: we leren
brood bakken, een kilometer afstappen, speculaas
maken, meten, de schoolomgeving verkennen…

Gemeentelijke Lagere School Ter Elst
J. Van Doorslaerstraat 47 1840 Steenhuffel 052 30 35 82
http://terelst.londerzeel.be secretariaat@terelst.londerzeel.be
/terelststeenhuffel

Yasmine – 3A

Het leukste aan het zesde leerjaar vind ik het avonturenkamp,
de voorbereiding op het secundair onderwijs en dat we veel
met computers mogen werken.

Uurregeling:
maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag
van 8u40 tot 11u55 en van 13u10 tot 15u30
woensdag van 8u30 tot 12u05

Florien – 6A

Ben je nieuwsgierig geworden naar Ter Elst en ons onderwijs? Wij verzorgen
graag een rondleiding en een kennismakingsgesprek.
Bel gerust voor een afspraak of loop een keer bij ons binnen. Ons team staat je
graag te woord. Tot ziens in Ter Elst!

Voor- en naschoolse opvang
door Landelijke Kinderopvang ‘Stekelbees’:
’s Morgens vanaf 7u tot 8u15
’s Avonds vanaf 16u tot 18u
Op woensdag vanaf 12u15 tot 18u
Huiswerkbegeleiding mogelijk

ONGEVEER 32 UUR PER WEEK: Dat is de tijd die je kind doorbrengt op
school. Zoveel tijd moet dus niet alleen leerrijk zijn, maar ook
PLEZIERIG!

TER ELST GAAT VOOR EN STAAT VOOR:


Onderwijs op maat:
Ieder kind verdient een persoonlijke aanpak: we differentiëren in de doelen en
de leerlijnen; zowel voor kinderen die het moeilijker hebben met leergebieden
als voor zij die nét dat tikkeltje extra uitdaging nodig hebben.

In Ter Elst heerst een veilige, vertrouwde sfeer. Er is veel aandacht voor
de manier waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan. Dat
maakt dat kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar
school gaan. En leren met plezier gaat een stuk gemakkelijker:



Zorg op maat:
Wij kiezen héél bewust om een aantal extra lesuren aan onze zorgwerking te
besteden: bijwerken van leerstof, inpassen van Redicodis-maatregelen,
voorleessoftware, aandacht voor het psychosociale welzijn van het kind,… en
alles in nauw overleg met ouders, CLB en ondersteuningsnetwerk.



Een sportieve en gezonde aanpak:
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’: sportlessen van 75 minuten i.p.v.
50 minuten, middagsport, minstens 2 externe sportactiviteiten per jaar,
samenwerking met lokale sportclubs, geen frisdrank op school en een vaste
fruitdag.



Een vooruitstrevende ICT-ontwikkeling:
Een smartboard in iedere klas, eigen ICT-doelen die de lat iets hoger leggen:
mailen, mindmappen, presentaties, kleine programmaties,… en ook: kritisch
omgaan met media en correct leren omgaan met sociale media.

