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Schooluren 
Ma: 8u50—15u45 

Woe: 8u50—12u00 
Di—do—vrij: 8u50—15u20 

 
Vooropvang op school vanaf 8u 
Naopvang op school 30 minuten  

na schooltijd 
 

Andere opvang via de gemeente 

LAGERE SCHOOL 

 Zorgen voor elkaar en hulp 

aanbieden 

 Klasdoorbrekend werken 

 Geen punten, wel symbolen, 

feedback en feed forward om 

hun groeitraject te duiden 

 Klasnaam + klasleerkracht 

gedurende 2 jaar dezelfde 

 Inzetten op zelfstandigheid en 

flexibiliteit = growth mindset 

 ICT vaardigheden met tablets 

en laptops, maar toch kritisch 

kijken naar bronnen 

 Leefwereld binnenbrengen op 

school 



WEETJES 

Ouderbetrokkenheid is een 

belangrijke pijler en wij hebben jullie 

graag op school 

Iedereen is gelijk en we spreken de 

leerkrachten gewoon bij hun voornaam 

aan, geen juffen of meesters dus :)  

Co teaching in  de kleutergroepen  

Hinkelaars krijgen ook ateliers van 

andere leerkrachten (we zetten allemaal 

onze talenten in!) 

Wij houden van feestjes en koken samen 

met de Hinkelaars van jongs af aan voor 

de jarigen (1x per maand) 

September 2023 intrek in ons nieuwe 

schoolgebouw:  kleuters + eerste graad 

Met eigen turnzaal en bewegingsjungle, 

snoezelruimte, atrium met tribune, 

flexibele lokalen, een nieuwe 

speelplaats, … 

KLEUTERWERKING 

Welkom bij de kleuters van ’t Hinkelpad. Hier 

krijgen ze kansen om te groeien en te 

ontwikkelen in gezellige klassen.  

Onze instappers werken samen met de 

jongste kleuters in de Sterrenklas. De 

Astronauten zitten in onze tweede 

kleuterklas en de Sterrenstofjes beleven onze 

derde kleuterklas. Deze twee groepen werken 

ook nauw samen en krijgen een 

landschapslokaal in de nieuwbouw. 

We creëren rust en warmte in een gezellige 

sfeer zodat de kleuters zich helemaal thuis 

voelen op school.  

Experimenteren en exploreren staan 

centraal. We ontdekken de wereld met al 

onze zintuigen. 

In de klastuintjes beleven we de natuur, we 

zaaien en planten en genieten van 

verwondering. Ze bezorgen ons ook lekkere 

groentjes. Nieuwe smaken ontdekken en 

groentjes leren snijden doen we regelmatig. 

Nadien smullen we onze lekkere zelfgemaakte 

gerechten samen op.  

We gaan dieper in op interesses en 

activiteiten ontstaan vanuit de belangstelling 

van onze kleuters. Aan de slag gaan met 

verhalen die aan bod komen in de kring is een 

must voor onze kleuters.  

We werken in kleine groepjes aan fijnere 

motorische vaardigheden.  

De Sterrenstof-klas bereidt zich ook voor op 

het eerste leerjaar door deze werkvormen uit 

te breiden: met weekcontractjes te werken en 

zichzelf én elkaar te evalueren. 

‘t Hinkel wat? ‘t Hinkelpad! 

GO! freinetschool ‘t Hinkelpad is een 

gezellige basisschool met ongeveer 200 

Hinkelaars en een gemotiveerd team. 

Op onze school werken we met 

verschillende Freinettechnieken die het 

welbevinden en de betrokkenheid van 

onze Hinkelaars duidelijk vergroot.  

De kleuterwerking bereidt de kinderen 

voor op de werkwijze van onze lagere 

school. Ze leren via bakjestijd aan de slag 

te gaan met aangereikt materiaal. 

Onderzoek is ook een belangrijke manier 

om tot leren te komen. Hebben ze een 

voorwerp of een vraag rond een 

gebeurtenis? Hier gaan we graag mee aan 

de slag!  

Ook klassikale projecten en 

klasdoorbrekende ateliers zorgen ervoor 

dat alle leerplandoelen aan bod komen.  

We stimuleren onze Hinkelaars ook om 

creativiteit en eigen plannetjes tot uiting 

te brengen. Dit kan in een vrije tekst of 

tijdens de vrije werk tijd.  


