
 

Netwerk met parochie 

 CLB 

 CAR  COS  KPC  CGG 

 logopedisten en therapeuten 

 sociale & therapeutische projecten 

 thuisbegeleidingsdiensten 

 specifieke opvang vb Link 

 vluchthuis MM 

 specifieke zorgdiensten 

 parochiale werking  

 vieringen in de kerk 

 pastorale samenwerking 

 Italiaanse gemeenschap 

 kerstconcert 

 eerste communie 

 vormsel 

 St Vincentius 

 divers gebruik van kerkgebouw 

Netwerk met externe  

partners ter ondersteuning van 

de ontwikkeling van de  

kleuters en leerlingen!  

Netwerk & kansarmoede 
 werkgroep kansarmoede gemeente 

 Soma 

 Welzijnszorg vb: soep op de stoep 

 kerstpakketten 

 concert St Vincentius 

 17 oktober dag tegen de armoede 

 ondernemers tegen armoede 

 OCMW MM 

 specifieke projecten: basiseducatie, 

thuislerenleren, op reis met taal 

Netwerk & muzische projecten 

 zangkoor op school o.l.v. vrijwilligers 

 carnavalstoet en partners 

 wondere pluim creatief schrijven 

 muziekacademie gemeente MM op 

De Triangel na school en muzische 

projecten met de muziekacademie 

tijdens de schooluren 

 structureel bijwonen van cultuur-

voorstellingen voor alle leeftijden 

 filmbezoek KO i.s.m. cinema  

Netwerk met scholen KBMZ 

Netwerk met secundair onderwijs MM 

Netwerk met dienst onderwijs MM 

Netwerk in functie van school 

zonder uitsluiting in ons EOP 

en jaarlijks opgenomen in ons 

prioriteitenplan 



Netwerk en taalstimulans 

 gemeente MM ‘op reis met taal’  

 gemeente MM ‘zomerschool’  

 speelpleinwerking Saenhoeve als    

taalstimulans tijdens juli/augustus 

 structureel bezoek aan bibliotheek 

 leescultuurprojecten bibliotheek  

 voorschoolse taalprojecten vb instapje 

 samenwerking logopedisten  

 

Netwerk en specifieke diensten 

 politiediensten, buurtdiensten, wijk-

werking 

 sociale diensten OCMW, sociale    

politie 

 PLOT gemachtigde opzichters,         

opleidingen veiligheid, … 

Netwerk met ouders 

 ouderraad 

 huisbezoeken en oudercontacten 

 project ‘Oog voor Lekkers’, fruitouders 

 ouders als vrijwilliger op school 

 ouders ondersteunen activiteiten 

 ouders in projecten 

 thuis leren leren 

 op reis met taal 

 opstapje MM 

 ouders in allochtone werkgroepen 

 basiseducatie (expliciete toeleiding)  

Netwerk en vrije tijd 

• toeleiding jeugdverenigingen 

• toeleiding sportverenigingen 

• initiatie-activiteiten op school 

• AVT 

• speelpleinwerking Saenhoeve 

• dag van de jeugdvereniging:    

actieve actie op school 

• dag van de sportvereniging:     

actieve actie op school 

Netwerk geeft kansen 

        leeropleidingen 

 hogescholen lerarenopleiding 

 de Giek, vrijwilligers Giek in de         

kleuterafdeling 

 sociale tewerkstellingsprojecten 

 vrijwilligers wijkwerking op school  

 

Netwerk en sport en beweging 

 Interscholen & sportactiviteiten 

 open-speelplaats TingelTangel 

 toeleiding sportverenigingen 

 AVT op school 

 toeleiding boksproject MM 

 projecten beweging & speelplaats 

   Netwerk en milieu 

   Netwerk en verkeer 

   Netwerk en techniek 

 MOS 

 mooimakers gemeente MM 

 octopusproject gemeente MM 

 techniekacademie, Helix, …  


