Taalcoach-leescoach
Leuke jaarthema’s

Wij bouwen een brug ...

Leerrijke uitstappen
Boeiende workshops
Sportdagen

Kleuterklassen:

van ik naar jij en wij.

Klasoverschrijdende activiteiten

1ste leerjaar:

naar lezen, rekenen en schrijven .

Aandacht voor techniek

2de leerjaar:

naar de maal- en deeltafels.

Omgaan met media

3de leerjaar:

naar het cijferen



Chromebooks, i pads

4de leerjaar:

naar het leren leren



digitale borden

5de leerjaar:

naar vreemde talen

6de leerjaar:

naar het secundair onderwijs

Meerdaagse
Aandacht voor geloof in dialoog
Actieve ouderraad

JAN RUUSBROEC

Info JAN RUUSBROEC
Schooljaar 2021-2022

Zwemmen
Uitgebreide zorgwerking
Co-teaching

Korha... stap voor stap

Klasuren maandag-donderdag en vrijdag
voormiddag: 08.45 uur tot 12.25 uur.
namiddag: 13.50 uur tot 15.30 uur.
Klasuren dinsdag
voormiddag : 08.45 uur tot 12.25 uur
namiddag : 13.25 uur tot 15.30 uur
Klasuren woensdag
Voormiddag : 8.45 uur tot 12.00 uur

Basisschool Ruisbroek– Jan Ruusbroec
Fabriekstraat 3, 1601 Ruisbroek
02/377.67.59

Scholen waar traditie en
vernieuwing samen gaan.

KO R H A

Hartelijk welkom

Basisscholen
vormen een groep van vrije basisscholen van

Wij zijn blij met de interesse die u toont voor onze

de zusters Annuntiaten te regio Halle.

werking. Met deze info willen we reeds tegemoet ko-

Christelijk geïnspireerd,

men aan de nood aan informatie wanneer ouders op
zoek gaan naar een geschikte school voor zoon of

met vele mogelijkheden,

dochter.

en een traditie van meer dan 50 jaar.
We willen u graag onze visie op onze onderwijsopdracht voorleggen. Deze gaat hand in hand met de

Een stevige basis voor

opvoedende taak van de school. Het is belangrijk dat u
bij uw keuze de prioriteiten van de school kent. Deze

d e to eko mst


Kindgericht

len in onze klassen.



Alle ontwikkelingskansen voor kleuters

Daarom nemen we graag de tijd om u, na afspraak,



Modern onderwijs

persoonlijk te woord te staan om een antwoord te



Degelijk en samenhangend onderwijs-

vormen de fundamenten van ons dagdagelijks hande-

geven op al uw inhoudelijke en organisatorische vra-

gen.
Kijk ook op onze website...u vindt er een virtuele
rondleiding in onze school en een filmpje over de werking van de onthaalklas.

aanbod


Aandacht voor de totale ontplooiing



Aangepaste onderwijstechnologieën



Individuele begeleiding



Aandacht voor sport en cultuur



Deelname aan openluchtklassen



Voorbereiding op secundair onderwijs

Inschrijven in het
stap voor stap

via www.basisschool-aanmelden.be
1.

aanmelden op de computer
Alle kinderen 01/03/2021 tot 26/03/2021

2.

mail toewijzing of weigering

3.

inschrijving in de school
Alle kinderen 26/04/2021 tot 21/05/2021

