Inlichtingen en
inschrijving

Uurregeling

Voormiddag: van 08.30u. tot 11.40u.
Namiddag: van 13.15u. tot 16.00u.
Op woensdag eindigen de lessen om 11.40u.
Op vr dag eindigen de lessen om 15.00u.

Opvang
's morgens: van 7.30u. tot 8.15u.
's middags: van 12.00u. tot 13.00u.
's avonds: van 16.15u. tot 18.00u.

Een bezoek aan de school kan
op eenvoudig verzoek. Onze
directeur maakt graag t d voor u
vr om de school beter te leren
kennen. U kan de directeur
binnen de schooluren
telefonisch bereiken of via mail.
Tevens z n er regelmatig
opendeur- en openklasdagen
(zie website). In Kuurne is er een
inschr vingsbeleid. Meer
informatie vindt u op
www.kieseenschoolinkuurne.be

Scholen om fier
op te zijn!

Op woensdagnamiddag is er opvang in De
Kangoeroe.
Sint-Pietersstraat 20
8520 Kuurne
056 71 19 78
directie.pienter@kuurne.be
facebook.com/piefpienter

Koning Boudewijnstraat 52
8520 Kuurne
056/71.18.51
directie.wijzer@kuurne.be
facebook.com/Wies.wijzer

Gemeentelijke
Basisscholen
Pienter en W zer

De toekomst van de
wereld zit vandaag in
de klas!

Onze visie
Wie zijn wij?
De gemeentel ke basisscholen W zer
en Pienter (vestigingsplaats) z n
kleine, warme en innoverende
scholen waar een gezellige familiale
sfeer heerst en waar ouders op een
enthousiaste en positieve manier
inspraak hebben in het
schoolgebeuren. Ons dynamisch en
creatief leerkrachtenteam,
ondersteund door een sterk
zorgteam, een correct werkende
administratie en een faciliterend
schoolbestuur, staat garant voor het
bieden van de beste
ontwikkelingsmogel kheden voor alle
leerlingen.

Onze visie komt ten volle tot z n recht in onze
SMART-werking waarvan de speerpunten
z n:
Stevige basis voor de toekomst: we
ontwikkelen kennis, vaardigheden en
attitudes die leerlingen nodig hebben
voor het vervolgonderw s en hun latere
leven als wereldburger in de
maatschapp .
Maatwerk: ons onderw s is afgestemd op
de noden van elke leerling.
Allen samen bereiken we meer: op onze
school is samenwerken een kernwaarde.
Leerlingen leren samen, leerkrachten
werken samen.
Ruimte om te groeien en te bloeien: we
stimuleren een brede ontwikkeling en
werken aan talentontplooiing.
Telkens een stapje verder: we hanteren
een motiverend organisatie- en
evaluatiesysteem. We toetsen niet om te
toetsen, maar om opnieuw tot leren te
komen.

Extra aanbod/troeven
Warme maalt d
Deelname aan het project ‘Oog voor
Lekkers’
Watergewenning voor de kleuters en
zwemmen voor de lagere school (gratis
voor eerste leerjaar)
Sportieve school: deelname aan MOEVsportactiviteiten en
woensdagnamiddagactiviteiten van de
gemeente, te voet of met de fiets op
uitstap, ...
Aparte speelplaatsen voor kleuter en lager
Groene speelomgeving
Huiswerkbegeleiding en studie (enkel
Pienter)
Franse taalinitiatie
Meerdaagse uitstappen
Recente onderw sleermiddelen: digitale
borden, Ipads, chromebooks, …
Jaarthema en maandopener
Gebruik van het communicatiekanaal
Smartschool
Veilige schoolomgeving met vlotte
bereikbaarheid en ruime
parkeermogel kheden
Sterke ouderraadwerking en
leerlingenparticipatie

Elke dag
staan wij klaar voor
uw kind!

