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Naast het warme nest en de opvoeding van thuis kies je als ouder 
voor de algemene vorming van je kind een school. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen een juiste schoolkeuze maken 
en kunnen kiezen voor een school waar ze zich goed voelen.

In een krachtige leeromgeving en een zorgende  sfeer biedt onze school
optimale groeikansen voor de totale ontwikkeling van elk kind.

“Laat hen zijn wie ze zijn                               
Laat leven leven

Een bloem een bloem
Een boom een boom
Niet telkens: dwingen, 

forceren, trekken, 
anders willen

Laat hen zijn wie ze zijn
Niet telkens: meten, 

vergelijken, 
en eisen wat niet kan:

vissen blaffen niet
Laat hen zijn wie ze zijn…                 

ZICHZELF”
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Onze kleuterschool telt 2 vestigingen: 
Edugo Lourdes in de Groenstraat en Edugo Meerhout in de Meerhoutstraat.

Ons pedagogisch project, visie en werking zijn identiek, 
maar elke vestiging heeft uiteraard haar eigenheid.

Edugo Lourdes is de grotere hoofdschool met gemiddeld 170 kleuters.
Edugo Meerhout is een kleinere kleuterschool met gemiddeld 70 kleuters
en ligt op 1,5 kilometer van Edugo Lourdes.

EDUGO LOURDES

• 8 kleuterklassen
• veel groen
• ruime lokalen
• op dezelfde site als lagere 

school Edugo Slotendries, 
kleuters stromen automatisch 
door

EDUGO MEERHOUT

• 4 kleuterklassen
• veel groen
• huiselijke en familiale sfeer
• kleuters stromen automatisch 

door naar lagere school 
Edugo Slotendries
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 een groene speelomgeving 

 een doordachte visie in onderwijs voor kleuters

 het belang van waarden en normen

 streven naar en bewaken van kwaliteitsonderwijs

 alle kansen tot ontwikkeling voor elk kind,
op eigen tempo en op eigen niveau

 voor- en naschoolse opvang op school, ook op woensdag

 verse warme maaltijden en soep tijdens het middagmaal

Wat heeft onze kleuterschool te bieden?



WELKOM!

Lot Charle
zorgcoördinator
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directeur 
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administratief 
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SCHOOLUREN – OPVANG – ETEN & DRINKEN

SCHOOLUREN

Gaat door op school onder begeleiding van enkele vaste medewerkers. Inschrijven op voorhand 
is niet nodig. Voor de gedetailleerde prijsinfo verwijzen we u door naar onze website.

maandag 8u25-11u30 13u00-15u25
dinsdag 8u25-11u30 13u00-15u50
woensdag 8u25-11u40
donderdag 8u25-11u30 13u00-15u25
vrijdag 8u25-11u30 13u00-15u25

OPVANG OP SCHOOL

VOORSCHOOLSE OPVANG
Van 7u00 tot 8u10.
Ontvangst van de kleuters op de speelplaats of in de speelzaal vanaf 8u10.  

MIDDAGOPVANG
Van 11u30 tot 13u00. 

NASCHOOLSE OPVANG
Tot 18u00, ook op woensdag.
Op Meerhout is er op woensdag opvang op school tot 13u00 maar 
kinderen die langer blijven, worden naar de opvang op Lourdes gebracht. 
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Ook tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen is er opvang mogelijk op school.  
Hiervoor werken wij samen met verschillende organisaties die kampen organiseren 
(o.a. Tsjaka, Topvakantie vzw, BVLO sportkampen en Muzaïek). 

Hiervoor is inschrijven op voorhand wel noodzakelijk. 
De inschrijvingen gebeuren online via de kamporganisatie.

OPVANG TIJDENS SCHOOLVAKANTIES OF SCHOOLVRIJE DAGEN

ETEN & DRINKEN
Tijdens de middagpauze kunnen de kleuters een verse warme maaltijd met soep 
nemen. Kinderen die boterhammen eten, kunnen daar ook steeds soep bij drinken.

De kleuters brengen elke dag een hervulbare drinkfles gevuld met water mee van thuis. 
Op school tappen we drinkbaar water van de kraan voor de kleuters 
die geen eigen drankje bij hebben. 

In de voormiddag eten we een boterhammetje. In de namiddag eten we fruit.



ONZE WERKING
KATHOLIEKE SCHOOL
GRAADKLASSEN
INDIVIDUEEL WERK
HOEKENWERK
MONTESSORIMATERIAAL
BUITEN SPELEN
OP UITSTAP
SAMENWERKING MET OUDERS
PROJECT GR.A.S.

ONZE WERKING



ONZE WERKING

KATHOLIEKE SCHOOL

Als katholieke school koesteren we de rijkdom van de rooms-katholieke 
geloofstraditie.

• We geven doorheen de dag aandacht aan christelijke waarden 
zoals dankbaarheid, dienstbaarheid, vergevingsgezindheid,... 

• Tijdens de godsdienstmomenten leren de kleuters Jezus en zijn evangelie 
kennen. 

• We leren kinderen in deze tijd om belangeloos iets te doen en eerbied te hebben 
voor het werk van anderen.  

• We staan open voor en doen mee aan menslievende projecten waarin speciale 
aandacht gaat naar kleinen en zwakken. (Broederlijk Delen, Welzijnszorg, …)  

• We nodigen kinderen uit tot verwondering en bewondering voor de natuur
en het leven en leren er zorg voor te dragen. 

• We hebben respect voor mensen uit andere culturen en voor andersdenkenden.
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GRAADKLASSEN
Een graadklas is een klas waarin leerlingen van twee verschillende leeftijden samenzitten.

Op Lourdes zijn er 4 graadklassen: de 2de en de 3de kleuters zijn verdeeld over vier klassen.

Op  Meerhout zijn er ook 4 graadklassen: twee  peuter/1ste kleuterklassen en
twee 2e/3e kleuterklassen.

Voordelen van een graadklas:

• Kinderen leren VAN en AAN elkaar

• Er is een ruimer taalaanbod

• Oudere kleuters worden uitgedaagd om iets uit te leggen,..

• Men is eens de jongste en eens de oudste

• Soms geeft een kind hulp, soms krijgt een kind hulp

• Ze leren van jongs af aan zorg dragen voor elkaar

• Jongere kinderen leren van het gedrag van oudere
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INDIVIDUEEL WERK

…op hun eigen tempo en op hun eigen niveau.

Vanuit het experimenteren, creëren we kansen tot
ontdekkend en onderzoekend leren 

om hen te ontwikkelen tot zelfstandige persoontjes.
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HOEKENWERK

...in samenspel met de andere kinderen, spelend leren.

Elke kleuterklas biedt ruimte om te ontdekken in de verschillende hoeken. 
Kleuters houden van verandering, van nieuwe dingen en van nieuwe uitdagingen. 
Tijdens hoekenactiviteiten kan de juf kinderen ook individueel ondersteunen 
of in kleine groepjes gaan werken.
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MONTESSORIMATERIAAL

Tijdens de lessen werken we regelmatig met Montessorimateriaal.

Deze materialen bestaan vaak uit natuurlijke materialen en is gericht op inzicht en kennis, 
wat de kinderen zelf moeten ontdekken.

Montessori's bekende zegswijze "Leer mij het zelf doen" illustreert de functie van het 
materiaal. 
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MONTESSORIMATERIAAL
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BUITEN SPELEN

Buiten spelen is leerzaam, 
gezond en onmisbaar voor de 
ontwikkeling van een kind. 

Met het aanbieden van 
verschillende soorten 
speelgroen 
willen we zorgen voor een 
ruimer en gevarieerder 
spel- en activiteitenaanbod. 
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BUITEN SPELEN

We willen de speelplaats en buitenruimte niet alleen gebruiken om het spel te bevorderen, 
maar we zien die tegelijk als een uitbreiding van het klaslokaal.
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OP UITSTAP
De kleuters gaan doorheen 
het schooljaar af en toe op 
uitstap:
dinomuseum, boerderij, 
museum, speeltuin, haven, 
bos, ziekenhuis, toneel,…
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OUDER-SCHOOLSAMENWERKING

Beide vestigingen hebben 
een ouderteam:
- Lourdes: Vriendenkring
- Meerhout:  OVG 
(OuderVriendenGroep)

Zij ondersteunen bij 
feesten, activiteiten, 
klusjesdagen,…
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PROJECT GRAS: “GRoene Avontuurlijke Speelplaats”

• Lourdes: 
vernieuwing
kleuterspeelplaats
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PROJECT GRAS: “GRoene Avontuurlijke Speelplaats”

• Meerhout: 
verder werken aan de groene en avontuurlijke 
speelplaats met o.a. wilgenhutten en takkenwal



VERNIEUWD SANITAIR BLOK 
EDUGO MEERHOUT
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Wenst u nog meer info 
of wil u meer foto’s bekijken van de school en de klasactiviteiten?
Surf dan zeker eens naar onze website:
https://www.edugo.be/basisonderwijs/lourdes-meerhout

U mag altijd contact opnemen voor eventuele vragen.
Dat kan telefonisch op 09 259 02 92
of via mail naar info.lourdesmeerhout@edugo.be

We willen u alvast graag bedanken voor de interesse die u toont in 
onze kleuterschool.

Veel succes gewenst met de schoolkeuze voor je peuter!

Team Edugo Lourdes-Meerhout


