
 

PRAKTISCH 
• Schooluren:  

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
van 9u tot 15u15.  
Op woensdag van 9u tot 12u35. 

• Schooluren wijkschool: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
van 8u45 tot 15u.  
Op woensdag van 8u45 tot 12u20. 

• Samenwerking buitenschoolse kinderopvang 
De Bengeltjes voor GO! ’t Ateljeeke 
De Petteflet voor wijkschool Tubbiescool 

• Samenwerking Brede School  
‘De Terrilling’ 

 
 

CONTACT 
GO! basisschool ’t Ateljeeke 
Hospitaalstraat 91 
3582 Koersel 
011 42 29 47 
 
Wijkschool Tubbieschool 
Kolmen 56 
3580 Beringen 
011 42 11 57 
 

 
         directie@ateljeeke.be 
 
         www.ateljeeke.be 
 

               GO basisschool ‘t Ateljeeke 

 
 
 

TUBBIESCHOOL 
Tubbieschool is de wijkschool van basisschool  
’t Ateljeeke. Zij zetten de werking van het 
hoofdgebouw verder in kleinere groepen. Deze 
kleinschalige kleuterschool heeft vele troeven. De 
gezellige, warme en knusse sfeer valt onmiddellijk 
op. Praktisch is het schooltje opgedeeld in twee 
graadsklassen met een fijne speelplaats. Deze 
kleuters kunnen rekenen op twee gedreven 
leerkrachten, die ondersteund worden door de 
zorgjuf en de turnleerkacht. De kleinschaligheid 
betekent ook dat de leerkrachten en kleuters elkaar 
snel kennen, elkaar onderling helpen. 
 
 

 
 
 
 
G0! basisschool ’t Ateljeeke behoort tot Scholengroep 15 
‘Xpert’ van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 
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ONZE VISIE 
GO! basisschool ‘t Ateljeeke is een warme 
basisschool waar ontwikkelings- en 
ervaringsgericht leren centraal staat. Zo 
stimuleren we de BETROKKENHEID van de 
leerlingen. 
We verwachten van onze leerlingen 
OPENHEID voor verandering en openheid 
voor andere meningen en culturen. 
Openheid is onlosmakelijk verbonden met 
de inspanning van verdraagzaam zijn.  
RESPECT voor anders-zijn en anders-
denken, is noodzakelijk om constructief te 
kunnen omgaan met verschillen.  
SAMENWERKEN biedt kansen om te 
komen tot betere oplossingen en gaat 
gepaard met duidelijke afspraken en een 
goede communicatie.  

 
ONZE MISSIE 

Wij willen mondige kinderen afleveren die 
goed in hun vel zitten, over de nodige 
basiskennis en vaardigheden beschikken 
om zich verder te ontwikkelen als 
competente burgers waar we fier op 
kunnen zijn.  

 
 
 
 

INBRENG LEERLINGEN 
We maken samen met de inbreng van de leerlingen 
de school een plaats waar ze graag willen 
vertoeven. Op deze manier leren we de leerlingen 
beter kennen. Elke klas houdt ‘s ochtends een 
praatronde waarin de leerlingen hun zegje kunnen 
doen. Hierdoor wordt een warme band gesmeed 
met iedereen en ook met de leerkracht. Dankzij het 
leerlingenparlement kunnen we de noden van de 
leerlingen leren kennen en hierop inspelen. 
 

 
 

LIST – Lezen IS Top 
De kern van LIST is dat kinderen boeken kiezen en 
lezen die passen bij hun eigen kunnen. De leerkracht  
ondersteunt de kinderen bij dit keuzeproces. De 
focus ligt op motivatie. Het doel is namelijk niet het 
aanleren van een techniek, maar het ontwikkelen 
van leesvaardigheid en leesplezier. Daarom bieden 
wij dagelijks minimum 35 minuten leesplezier aan. 
Zo wordt er aandacht besteed aan voorlezen, 
duolezen, stillezen…  

ZELFSTURING 
Om op school en in de maatschappij te functioneren, 
problemen op te lossen of te plannen, heb je goed 
ontwikkelde executieve functies nodig. Ze zorgen 
ervoor dat je je gedrag, je emoties en gedachten 
kan sturen en gericht kan inzetten. We worden niet 
met die skills geboren, maar kunnen ze vanaf de 
kleuterklas ontwikkelen via krachtige interacties en 
oefeningen. Pas als een leerling zich goed voelt, 
komt hij tot leren. We zetten dan ook enorm in op 
het welbevinden van de leerlingen. We doen onder 
andere aan conflicthantering, mindfulness en 
werken rond gevoelens.  

 
THEMAPLANNING 

Om de betrokkenheid van de kinderen te stimuleren 
werken we uitdagende thema’s uit die aansluiten bij 
de interesses en de leefwereld van de kinderen. In 
de thema’s worden de doelen van zowel W.O. en 
taal geïntegreerd. We bieden de kinderen 
betekenisvolle taken aan waardoor de kinderen 
vanuit zichzelf gemotiveerd zijn voor de taak. De 
leraar is de coach die fouten ziet als leerkansen en 
die ondersteuning biedt die kinderen nodig hebben 
om taken succesvol uit te voeren.  

 
DIFFERENTIATIE 

We bieden onze leerlingen de kans om hun eigen 
tempo en manier tot leren te komen. Via 
contractwerk, buddies, EDI… willen we de leerlingen 
laten groeien. Een degelijk opvolgsysteem en goede 
zorgondersteuning maken het mogelijk om samen 
met de leerkracht op zoek te gaan naar de beste 
manier voor de leerling om te groeien in zijn 
leerproces. 


