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WELKOM!

Voorstelling school

Schoolvisie

Hoe leren kinderen op onze school?

Getuigenis ouders

Praktisch

Vragenronde



VOORSTELLING SCHOOL



 Team van 30 leerkrachten, 4 medewerkers en 8 vaste vrijwilligers

 Twee afdelingen

 Hoofdafdeling in de Alfons Biebuycklaan 24

 Wijkafdeling in de Henri Bouckaertstraat 29

 Hoofdafdeling telt 5 kleuterklassen en 12 lagere school klassen

 Gelegen in een woonwijk en vlak naast wijkpark ‘De Porre’

 Wijkafdeling telt 3 kleuterklassen

 Vlak naast de Sint-Eligiuskerk, op 5 minuten 

wandelen van de Gentbrugse meersen



SCHOOLVISIE

Aandacht voor elk kind

Verbondenheid

Ontwikkeling van de totale persoon

Leren leven

Respectvolle houding

Katholieke dialoogschool



Aandacht voor elk kind:
voor ons is elk kind uniek en we zien deze diversiteit als een meerwaarde voor het 

leerproces. We werken steeds vanuit een gedifferentieerde aanpak waarbij we blijvend 

oog hebben voor de groeimogelijkheden van elk kind.

Samenwerken in groep = leren van elkaar



Werken in kleine groepjes = aandacht voor elk kind



Werken in hoeken = divers aanbod



Verbondenheid: we streven voortdurend naar een goede samenwerking en 

communicatie tussen de leerlingen, leerkrachten, ouders en de buurt. Dit alles kunnen 

we enkel realiseren in een hechte en liefdevolle schoolgemeenschap, waar een warm 

en open schoolklimaat heerst.



Verbondenheid tussen de leerlingen:  gouden weken, met verschillende klassen 

samen activiteiten uitwerken, zeeklas, bosklas, samen feestvieren, musical met de 
lagere school… 



Verbondenheid tussen de leerkrachten:  samen op bezoek bij de zee- en 

bosklassers, teambuildingsmomenten,…



Verbondenheid tussen de school en de ouders: spelletjesnamiddag, 

voorleesmoment, oudercomité, helpende handen bij allerlei activiteiten,… 



Verbondenheid tussen de school en de buurt:  samenwerking met Brede School, op 
uitstap in de buurt, kennismaking met organisaties in de buurt,…



Ontwikkeling van de totale persoon: wij bieden de kinderen een veilige, positieve en 

stimulerende omgeving waar ze zich goed kunnen voelen en zo hun talenten kunnen 

ontdekken, ontplooien en gebruiken. We werken op school aan verschillende competenties 

zodat de leerlingen een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen.

Rollenspel

Schrijfdans

Bezoek theater

Culturele activiteiten



Strapdag

Gezonde voeding



Yoga

Bewegingstussendoortjes

Genieten van de natuur



Leren leven: met de leerkracht als gids willen we de kinderen leren ontdekken wie 

ze zijn, hen verantwoordelijk leren samenleven met de ander, hen naastenliefde, 

waarden, afspraken en normen meegeven. Hierbij brengen we hen bij dat fouten 
maken mag, dat dit eigen is aan het leren. We begeleiden de kinderen in het 

maken van keuzes maar spreken hen ook aan op hun verantwoordelijkheid.

Zich aan de afspraken houden wanneer we op uitstap gaan.

Leerlingenraad



Zelfstandigheid wordt gestimuleerd: fruit snijden, tanden poetsen, tafel dekken,…



Speelplaatswerking: keuzes leren maken tijdens de 

middagspeeltijd

6e leerjaar: grote fietsexamen

Kleuters: wekelijks fietsen



Respectvolle houding: het schoolteam leeft een respectvolle houding voor aan de 

kinderen door zelf respectvol en open om te gaan met elkaar en met de kinderen. 
Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen en leren hen zorg 

dragen voor elkaar, het materiaal en de natuur.

Zorg dragen voor elkaar
Hoe gedraag ik me op het 

openbaar vervoer?



Mooimakers!

Warme en open relaties

Respect tonen voor…



Wij zijn een katholieke dialoogschool waar kwaliteitsvol onderwijs hand in hand gaat 

met leren leren, leren werken en leren samenleven. Vanuit onze christelijke traditie 

bouwen we elke dag aan een hechte en liefdevolle schoolgemeenschap.

Iedereen is welkom Inzet voor goede doelenLeren van en over elkaar



HOE LEREN 

KINDEREN OP ONZE 

SCHOOL?







GETUIGENISSEN OUDERS
Katrijn en Ann-Sophie aan het woord



“Mijn zoon is hier vorig jaar afgestudeerd in het 6de leerjaar en zit dus nu al bijna 
halverwege zijn eerste jaar in het middelbaar.
Wat ik zeker het vermelden waard vind is dat hij op zijn huidige school reeds de fijne 
comment kreeg dat hij weet hoe te studeren, weet hoe een leerplan op te stellen en 
dat ze zien dat dit voortvloeit uit de manier hoe ze dit in het lager hebben 
aangepakt.
Dit is ook zeker een pluim op de hoed van onze leerkrachten in Sint-Gregorius College 
want zij zetten daar reeds op in vanaf de laatste leerjaren.
Bedankt voor de leuke en leerrijke jaren die mijn zoon heeft gehad bij jullie.”



“Ik heb 2 kinderen in het 6de leerjaar dus zowel hun tijd als de mijne is hier serieus aan het inkorten.
Het is toch met spijt in het hart dat wij binnen een aantal maanden afscheid moeten nemen van het Sint-
Gregorius College.
Mijn zoon en dochter hebben hier al sinds de peuterklas vele fijne jaren beleefd.
Een van de grootste troeven van onze school is het gemotiveerd en enthousiast lerarenteam.
De leerkrachten dragen alle leerlingen een warm hart toe en je kan steeds bij hen terecht, zowel voor een 
babbel als met je bekommernissen.
De kinderen worden begeleid in het opgroeien, in het samenleven in de (school)maatschappij met als 
belangrijke pijlers respect en verdraagzaamheid.
Uiteraard verloopt dat met vallen en opstaan, het zou anders wel te gemakkelijk worden. ;-)
Voor wie een school zoekt voor zijn of haar kind: ik zou zowiezo opnieuw voor Sint-Gregorius kiezen!”



PRAKTISCH



Schooluren
VOORMIDDAG NAMIDDAG

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.25 – 11.40  13.10 – 15.35

woensdag 8.25 – 12.05

Opvanguren
OCHTEND MIDDAG AVOND

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 7.00 – 8.00 11.40 -13.10 16.00 – 18.00

€0,50/30min €0,80 € 0,70/30 min

woensdag 12.30 – 17.00

€ 1,25/60 min



Toezicht
Alle kinderen die op school blijven eten (boterhammen of warm) betalen €0,80 toezicht.

Warme maaltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een warme maaltijd mogelijk.

Kleuter € 3 + € 0,80 (toezicht)

Lager € 3,15 + € 0,80 (toezicht)

Boterhammen
Zelf mee te brengen van thuis.

Soep of melk
Soep € 0,50

Melk € 0,50

Drinken

Leerlingen kunnen hun eigen drank (melk of water) 

naar school meebrengen.  
 



Afspraken

- We drinken water uit herbruikbare flessen.

- Koekjes stoppen we in een herbruikbaar doosje zonder papiertje

- Elke voormiddag, zowel in de kleuterschool als in de lagere school eten we een stuk 

fruit, in de namiddag een koek of een stuk fruit.



INDIVIDUELE 

RONDLEIDING GEWENST? 
Maak een afspraak via 09/230 82 40 of directie@sint-gregoriuscollege.be



VRAGENRONDE


