


We werken samen met ‘negen’ scholen van Peer en Hechtel-
Eksel. We vormen samen de scholengemeenschap Genegen : 
De mAgneet, basisschool Pieter Breughel, De Dommelbrug, 
De Puzzel, Sint-Elisabeth, De Zandkorrel, de Viejool en 
Ticheleer.

coördinerend directeur: Paula Dierckx

SG Genegen

www.genegen.be



een school met goed 
onderhouden gebouwen 
in een groene omgeving



Een moderne school



Een moderne school



Een moderne school



Een moderne school



In een groene omgeving
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In een groene omgeving



In een groene omgeving



Een sterke eigen visie

een nieuwe visie geschreven met duidelijke keuzes.

Het resultaat van een samenwerking tussen alle 
betrokken partijen.

We streven hier naar, we werken er naar toe. Elke 
verandering wordt er op afgetoetst.



Onze visie

Elk kind is uniek en legt zijn eigen pad 
‘tichel per tichel’ volgens zijn/haar 
eigen tempo en kunnen binnen de 
mogelijkheden van de school. 
Meerdere leerkrachten staan samen in 
voor de begeleiding en opvolging van 
onze kinderen. We brengen het leerpad
in beeld door procesgericht te 
evalueren en bij te sturen. 



Onze visie

We streven er naar de talenten van de 
kinderen, hun ouders en ons 
schoolteam te ontdekken zodat ze 
kunnen ingezet worden om de 
ontwikkeling te bevorderen.

De kennis, vaardigheden en attitudes 
die we meegeven, kaderen in onze 
steeds evoluerende maatschappij. 



Onze visie
Dit doen we als katholieke school vanuit 
christelijke waarden en met wederzijds 
respect voor andere godsdiensten en 
levensovertuigingen.

Onze school wil een veilige haven zijn waar 
kinderen graag komen, zich goed voelen en 
goesting krijgen om zich te ontwikkelen.

Bij ons mag je zijn wie je bent, we gaan 
graag samen op pad!



Leergroepen

Speelvogels

Ontdekkers

Uitdagers

Trendsetters



Leergroepen

Speelvogels

Dit is de leeftijdsgroep van 2,5 t.em. 4 jaar. 
Deze naam staat voor het leren op een 
speelse manier.

leerkrachten : Daniëlle, Annick Loos en Elke 
Geelen



Leergroepen

Ontdekkers

Dit is de leeftijdsgroep van 5 t.e.m. 6 jaar. 
Hier gaan de kinderen leren denken op een 
ontdekkende manier.

leerkrachten : Sarah, Robinn, Annick 
Cuppens en Tine 



Leergroepen

Uitdagers

Dit is de leeftijdsgroep van 7 t.e.m. 9 jaar. 

Hier leren ze leren en staan ze voor de uit-

daging om het denken om te zetten in doen 

en toepassen.

Leerkrachten : Kelly, Linda (halftijds), 
Natacha, Marleen (halftijds), Els, Veerle en 
Goele en Sofie. 



Leergroepen

Trendsetters

Dit is de leeftijdsgroep van 10 t.e.m. 12 jaar. 
Deze groep voegt eigen inbreng en 
realisaties toe aan wat ze al kennen om zo 
de trend te zetten voor het middelbaar.

Leerkrachten : Monique J. (halftijds), Ria, 
Anna en Maarten.



Flexibele school

Bereidheid tot verandering binnen het 
schoolteam.

Wij zijn een school in verandering.



Flexibele school

- Durven denken over nieuwe werkvormen –
jaarklassensysteem

- In vraag stellen of het gebruik van de huidige 
methodes aansluiten bij de huidige noden.

- Rekening houden met nieuwe wetenschappelijk 
kennis over leren en de werking van de hersenen.

- Durven initiatieven nemen om de groeiende 
diversiteit van onze samenleving op te vangen in de 
klassen.



Evoluerende maatschappij



Evoluerende maatschappij







Hoe zit dat dan 
bij ons op school 
aan de hand van 

foto’s.





























Wiskundemethode



Wiskundemethode



inzicht en/of automatisatie



Taalmethode



Godsdienstmethode



WO methode



MUZO methode



MUZO methode



Frans methode



Initiatie Frans

Plezier beleven aan een andere taal!



Rapporteren / evalueren

Variatie

punten

leervordering

gemiddelde

Opmerkingen in 
de agenda

opmerkingen 
bij toetsen

Fouten maken



Schoolteam



Schoolteam



Directie

Ronny Dreesen



ZORG



Een school met aandacht
voor leerzorgen!

- Klasdifferentiatiegroepen, co-teaching, 
niveaugroepen, kangoeroeklas

- Zorgondersteuning - leerkrachtenniveau

- Samenwerking met CLB, BO,…

- Opvolging via MDO’s – zorg in team

- Intern kwaliteitssysteem KVS, LVS

- Aandacht voor meer en minder begaafde 
leerlingen.



Een school met aandacht
voor sociale zorgen!

- Arktos
- Problemen aanpakken wanneer ze zich 
stellen.

- Ouders als partners in de opvoeding
- Aangepaste regels
- Huiswerk doseren
- Compenserende maatregelen



VCLB LIMBURG

Nieuwstraat 19 B1

3990 Peer

Tel. 011 / 63 13 44

E-mail: peer@vclblimburg.be



Deze groep van ouders organiseert 
en ondersteunt allerlei activiteiten in 
het belang van onze kinderen en is 

de eerste gesprekspartner als 
vertegenwoordiger van de ouders.

Kidscoolparty – grootouderfeest – eetfestijn
carnaval – schoolfeest - diploma-uitreiking –

veranderforums - schoolraad



Middagtoezicht

- Een groep van 11 vrijwilligers

- We vragen een vergoeding om ‘s middags 
te blijven eten.

- Kinderen brengen eigen botterhammen 
mee en kunnen drinken kopen.

- Kinderen kiezen vrij wanneer ze gaan 
eten. Bij de kleuters kiezen ze zelf 
plaatsen.



Kinderopvang!

Buitenschoolse kinderopvang ‘Plons’

Naschools toezicht ‘Spring’





Communicatie met ouders

- De meeste informatie-uitwisseling gebeurt digitaal.
- Leerkrachten sturen informatie via Gimme.
- Folders en flyers worden via Gimme aangeboden.
- De klasactiviteiten kan u volgen via de Gimme kalender of op 
onze website.
- Alle school gebonden informatie wordt op de website 
gepubliceerd, alle klas gebonden info via Gimme.
- Persoonlijke informatie via de brief of mail.
- Agenda voor planning en doorgeven van praktische info.



Infoavonden en oudercontacten
in de kleuterschool

We organiseren 2 of 3 oudercontacten per jaar

Eind augustus is er de openklasdag

Ouders info over de klaswerking in de loop van 
de maand september

Voor elk instapmoment maken de ouders 
kennis met de klas en de klasjuf.



Inschrijvingen

- Uw kind moet 2,5 jaar zijn om te mogen starten.

- Er zijn wettelijk vastgelegde instapdatums, tussentijds 
instappen kan niet voor instappers.

- Inschrijven kan nu al.

- U krijgt de documenten mee en kan ze thuis invullen.

- Wij hebben geen capaciteitsprobleem.



Zijn er nog vragen?



Rondleiding


