Waar vind je onze 600 leerlingen?

De kleuterafdelingen bevinden zich op de G.H.
Verwilghenlaan 37 en op de Oude Baan 175 in
het Italiaans Centrum.
De leerlingen tot en met het derde leerjaar zitten
op de G.H. Verwilghenlaan 37. De leerlingen
van het vierde tot en met het zesde leerjaar zitten op de Oude Baan 209.

Ons officieel adres:
vzw KBM-Z Basisschool De Triangel
G.H. Verwilghenlaan 37
3630 Maasmechelen
T: 089/76.08.32
E: info@detriangel.be
www.detriangel.be

Hoe kinderen inschrijven?
U brengt best het paspoortje van het kind mee.
Voor kleuters van 2,5 jaar is er na iedere vakantie
een instapmoment voorzien.
Alle inschrijvingen gebeuren op het secretariaat.

Onze school is gehuisvest in een oerdegelijk en
gerenoveerd mijngebouw, met veel mogelijkheden
en heel ruime lokalen.
Onze grote gerenoveerde zolder biedt mogelijkheden tot moderne onderwijsvormen! Zo is er een
amfitheater voor muzische en talige activiteiten, een
ruimte voor groepswerk, een keukenruimte voor
huishoudelijke activiteiten en een knutselruimte!
Het Italiaans Centrum op de
Oude Baan 175
M.m.v. de Italiaanse
Katholieke Missie.

Uurregeling :
Voormiddag:
Namiddag:
(Woensdagnamiddag:

08.30 tot 12.05 uur
13.05 tot 15.00 uur
geen school)

Ons tweetalig kleuterschooltje.
- mooie klassen met eigen sanitair en buitenspeelruimte per klas.
- met binnen– en buitenspeelplaats.
- met Italiaanse les na school op
maandag en vrijdag.

In onze school vinden we het contact met de ouders
heel belangrijk. De ouders en de school zijn samen
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
We verwachten dan ook van
de ouders dat ze zoveel mogelijk naar de oudercontacten
komen. Er zijn meerdere contactmomenten voorzien. Het
begint reeds tijdens de grote
vakantie als de nieuwe juf / meester een bezoekje bij
u thuis brengt.

In De Triangel is er een levendige ouderraad. Zij
organiseren zelf activiteiten zoals de St.-Maartenstoet,
de pastadag, het onthaal op 1 september, receptie bij
eerste communie en vormsel.
Daarnaast steunen zij ook andere
schoolse activiteiten en de deelname aan de carnavalstoet. Uiteindelijk waken zij als ouder over de
goede gang van zaken in de
school.

Onze school heeft ook een
schoolbus.
Buiten de schooluren stelt de
school haar gebouwen ter beschikking van de muziekacademie, de tekenacademie, het zangkoor en de Italiaanse les. Op woensdagmiddag doen wij mee aan sportcompetities die door Interscholen worden georganiseerd.
Er is gratis opvang vanaf
07u30 tot 16u00 of…
Voor lange opvang werken wij
samen met de buitenschoolse opvang ’t Huis.

Speelplaats

Laptops / tablets

Kunnen omgaan met een laptop / tablet is tegenwoordig onmisbaar.
Alle klassen werken met smartboards.
De leerlingen gebruiken Chromebooks of
Ipads.
Onze school is klaar
voor het digitale tijdperk!

Extra ondersteuning
Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen moet je beroep
doen op specialisten. Zo zijn onze leerkrachten specialisten in
taalonderwijs, beschikken we
over een ICT-coördinator, een
techniekcoach, en zijn er ondersteunende leerkrachten die zich ontfermen over specifieke noden. Positieve talenten worden gestimuleerd.

U kunt er niet naast kijken. Onze speelplaatsen zijn
uniek in Vlaanderen. Ze zijn ruim en aangepast aan
elke leeftijd. Uw
kind zal zich hier
mateloos kunnen
uitleven. Plezier
en ontspanning
worden gegarandeerd.

Gezondheid, milieu en
veiligheid
Wij voeren in onze school
een actief gezondheidsbeleid. Er zijn alleen gezonde
dranken verkrijgbaar en
iedere donderdag delen wij gratis fruit uit. Samen met
het greenteam van onze school organiseren we milieuacties. Werken aan verkeersveiligheid kan niet vroeg
genoeg starten. Zo beschikken
wij over meer dan 40 kinderfietsjes waardoor de verkeerslesjes bij de kleuters direct aansluiten bij hun leefwereld.

Brede school

Christelijke waarden
Onze school is een parochiale
katholieke basisschool. In onze
nieuwe methode gaan we ook
op verkenning naar andere godsdiensten.
We hebben daarbij veel respect voor elkaar.

Onze school werd door de
minister erkend als “Brede
school”. Een “Brede school”
is een school die met externe partners voor een
ruim aanbod en een totale ontwikkeling zorgt.
Techniek, drama, “mijngeschiedenis”, muzische
projecten, staan centraal.
Iedere klas maakt jaarlijks enkele belangrijke
didactische uitstappen.

“mijn-geschiedenis”
Om de leerlingen een duidelijk zicht te geven op hun
eigen identiteit, werken we met het project “mijn”geschiedenis, werken we vanuit de familiale gegevens
enerzijds, maar ook de geschiedenis van de steenkoolmijn anderzijds. Het zelf ontworpen “Mijn Kijkboek”
fungeert als rode draad doorheen het project.

Taalontwikkeling als prioriteit!
Op school hebben we een sterk taalbeleid! We werken
dan ook ieder jaar een aantal
taalprojecten uit!
• Leescultuur
• bezoek aan de bibliotheek
• creatief schrijven & wondere
pluim.
• amfitheater op zolder
• theater, poppenspel, Kamishibai, ding-dong, ...

Maar ook in onze school:
• Italiaanse taal en cultuur op maandag en vrijdag
• Bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaats op de Oude Baan 209.
• Muziekles en tekenles in samenwerking met de
gemeentelijke academies.
• Milieu op school met een heuse leerlingenraad.
• Muzisch project: zangkoor op woensdagnamiddag.

