
WIE WE ZIJN EN WAAR WE VOOR STAAN 

STERK ! 



Basisschool TUIMELING is een sterke dorpsschool waar het goed vertoeven is 

voor kinderen, ouders en leerkrachten. 

Dag in dag uit staan we klaar om onze leerlingen goed onderwijs te bieden in 

een warme gemoedelijke school. 

Jong levendig en fris. 

Wie tuimelt, bekijkt de wereld vanuit 

360 verschillende invalshoeken. 

Om te kunnen tuimelen heb je wel 

een stabiele basis nodig. 

Na een goede tuimeling kom je 

steeds opnieuw met je beide voeten 

stevig op de grond. 

Openheid, communicatie, gezond evenwicht, duidelijkheid en consequent 

handelen zijn kernbegrippen van onze school.  

Dit in een geborgen en menselijke sfeer voor kinderen en ouders. 



STERK    in aandacht 

In onze school zijn er per leerjaar  steeds twee klassen. Zo worden onze 

klassen niet te groot (gemiddeld 18-20 kinderen). Mede hierdoor kunnen 

de kinderen zich in een rustige omgeving maximaal ontplooien en krijgt 

ieder kind veel persoonlijke aandacht en zorg. Niet alleen het schoolteam 

zorgt voor de kinderen, ook de kinderen zorgen voor elkaar! 



STERK    in samen met ouders 

Samenwerken vinden we belangrijk, niet alleen met de kinderen,  ook 

met de ouders. Dat doen we door u goed te informeren over wat er leeft 

op school in het algemeen en hoe het gaat met uw kind in het bijzonder. 

Wij maken graag tijd voor een gesprek en overleg. Daarnaast  

appreciëren wij de hulp van ouders ten zeerste. Uw inzet en hulp maken 

dat we extra leuke activiteiten kunnen organiseren. Onze ouderraad 

heeft een open en volledig autonome werking. Samen zorgen we er voor 

dat uw kind zich prettig voelt en maximaal presteert.  



STERK    in geleidelijkheid 

Kleuters moeten zich vooral goed en geborgen voelen op school.  

Zij krijgen de tijd en de ruimte om in een  veilige omgeving zichzelf te  

ontdekken en op eigen tempo te ontwikkelen. Geleidelijk aan groeien  

kinderen uit tot kundige en evenwichtige leerlingen. Kleuters hoeven nog 

geen lagereschoolkinderen te zijn. Zesdeklassers zijn de grootsten maar 

hoeven ook nog geen volwassenen te zijn. We kiezen bewust voor een 

aanpak en activiteiten die best bij iedere leeftijd passen. Zo verloopt de 

ontwikkeling veilig en efficiënt.  



STERK    in ontwikkeling en onderwijs 

Met het team zoeken wij onze eigen weg in het grote  

onderwijslandschap. Een gezonde mix van meer ervaren en jonge  

dynamische collega’s zorgt voor een evenwichtig verhaal.  

Nieuwe onderwijsmethoden en principes worden toegepast als antwoord 

op de wereld die steeds in evolutie is. Klassieke waarden worden hierbij 

niet zomaar overboord gegooid. Bij kleuters staan het welbevinden en 

het leren vanuit ervaring centraal. Van daaruit werken we verder om te 

komen  tot zelfbewuste en sterke leerlingen die een goede basis hebben 

voor hun verdere leven. De prima resultaten van onze oud-leerlingen  in 

het secundair onderwijs motiveren ons om zo verder te werken. 



STERK    in leerzorg en gevoelens 

 Een uitgebreid zorgteam van (kleuter)onderwijzers en een psychologe 

zorgen voor een sterke omkadering. Zij werken met kinderen én  

leerkrachten en zijn steeds toegankelijk en aanspreekbaar, ook voor  

ouders. Zij ondersteunen mee het leerlingvolgsysteem, hoeken- en  

contractwerk, het sporenbeleid, co-teaching  en de kangoeroewerking. 

Het leren omgaan met gevoelens en het ontwikkelen van sociale  

vaardigheden zijn eveneens belangrijke aandachtspunten. Van peuters 

tot het zesde leerjaar zijn er “Sherborne-sessies”. Sociale vaardigheden 

(en pesten) benaderen wij o.a. vanuit het gedachtegoed van “Nieuwe  

Autoriteit en Geweldloos Verzet”. 



STERK    in de wereld 

Kinderen moeten uiteindelijk zelfbewuste en kundige wereldburgers  

worden. Dit ondersteunen wij met vele uitstappen: van een simpel  

boerderijbezoek over musea en theaters tot stadsverkenningen. Vandaag 

is ook klimaat en ecologie belangrijker dan ooit. Via actualiteit en  

lesmomenten maar vooral met dagdagelijkse keuzes op school willen wij 

onze leerlingen hier bewust leren mee omgaan (fietsbeleid, composteren, 

kippen op school, geen wegwerpverpakkingen, drinken van kraantjeswa-

ter, uitstappen met openbaar vervoer, digitale communicatie, …). 



STERK    in creativiteit 

In onze school krijgt creativiteit veel aandacht. Regelmatig schuiven we 

de werkjes en schoolboeken even aan de kant en maken we tijd om te 

zingen, te dansen, te acteren… . Heerlijk! Dit doen we in de klas, op de 

speelzolder en zelfs op de speelplaats. Zeer bijzonder is onze  

crea-werking. Goed verstopt op zolder bevindt zich het crea-lokaal. Maar 

onze kinderen weten dit maar al te goed zijn. Onze crea-juf neemt de  

kinderen mee in een fantasierijke wereld vol verwondering. Er worden 

prachtige creaties gemaakt, buiten de lijntjes kleuren mag, genieten is de 

boodschap. De enige grens is de eigen fantasie. 



STERK    in ICT 

Onze school is helemaal klaar voor de toekomst. In elke klas van de  

lagere school is er een digibord en zijn er meerdere computers aanwezig. 

Ook de iPads worden in alle klassen gretig gebruikt. We leren onze  

kinderen op een veilige manier omgaan met het gebruik van internet en 

computers. We zoeken zaken op, we volgen de actualiteit en we oefenen 

leerstof in. In het ICT-lokaal kunnen we een hele klasgroep nieuwe  

ICT-vaardigheden aanleren zoals het maken van een PowerPoint bij een 

spreekopdracht. Of we gebruiken de laptops om eigen filmpjes te  

monteren en geluidsopnames te maken. 



STERK    op de speelplaats 

 
 

Onze speelplaats is een echt pareltje! De vele hoekjes en plekjes maken 

dat je op elk moment wel ergens kan ontspannen en genieten. Dansen op 

het podium, tuimelen op het zachte grasveld, avonturen beleven in de 

burcht, lekker rustig praten in de huisjes of liever eventjes het  

apenparcours uitproberen? Groet onze kippen, klim en glijd naar  

beneden, een boekje lezen in het leeshuisje of speel je liever verstoppertje 

in de buis? Dankzij de vele bomen kleurt onze speelplaats heerlijk groen 

in het voorjaar en is er steeds veel schaduw. Onze kleuters hebben een 

heel eigen plekje waar ze rustig kunnen klimmen, wiegen en spelen. Bij 

regenweer beschikken we over twee grote overdekte zones. Zo vermijden 

we te grote drukte tijdens deze speelmomenten.  



STERK    in levensbeschouwing 

De verwondering en bewondering voor onze wereld en leefomgeving is 

het begin van alles. Kinderen hier gevoelig en bewust voor maken  

gebeurt niet in lesjes,  maar door samen te léven. Dit doen we in dialoog 

en met openheid voor ieders eigenheid en overtuiging. Wij vinden het 

heel verrijkend dat wij als katholieke school, op een hedendaagse wijze, 

respectvol samen leren én leven met andersgelovigen en niet-gelovigen. 



STERK    in bewegen en gezondheid 

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”, uiteraard steunen we deze filosofie ten 

volle met de hele school. Onze kleuters kunnen volop bewegen in een eigen  

bewegingsruimte op school. De kinderen van de lagere school sporten in de  

gemeentelijke sporthal. Vanaf de 2de kleuterklas voorzien we zweminitiatie.  

Daarnaast zetten we in op bewegingstussendoortjes tussen de verschillende lessen. 

We maken onze hoofden vrij door een toertje te lopen, we dansen onze  

lesinspanningen lekker weg of we oefenen al bewegend de tafels. Jaarlijks trekken 

we er met de kleuters verschillende keren op uit. We wandelen in de natuur vlakbij 

of gaan op uitstap naar een park. Tijdens de sportdagen bewegen we al spelend op 

verschillende manieren.  In de lagere school zetten we deze extra  

bewegingsmomenten verder: winterwandeling, schaatsen, touwenparcours,  

curling, zeilen of kajak, paardrijden, cardio-omlopen, …enz. 

We besteden verder ook veel aandacht aan gezond leren leven. Een werkgroep 

‘gezonde school’ van leerkrachten en ouders zorgt hiervoor. Wekelijkse fruitdag op 

woensdag, het promoten van water drinken, gezond ontbijt, verwenmomenten,  

tijdens de speeltijden onze klassen verluchten,… Allemaal zaken die we onze  

leerlingen graag aanleren met het oog op een mooie en gezonde toekomst.  



STERK    in verkeersveiligheid 

Onze schoolpoort bevindt zich in een volledig autovrije ‘schoolstraat’. 

Hierdoor kunnen onze leerlingen op een veilige manier de school  

betreden en verlaten en kunnen ouders in alle rust de kinderen brengen 

en ophalen. In de onmiddellijke omgeving van de school is er veel  

parkeergelegenheid. Fietsen en steps kunnen overdekt (en beveiligd)  

gestald worden in de school. Het ophalen van onze kleuters aan de 

schoolpoort gebeurt zeer gestructureerd. De werkgroep verkeer houdt 

het hele schooljaar het grote belang van verkeersveiligheid in de  

aandacht. We stimuleren het dragen van fluohesjes en fietshelmen, we 

trainen verkeersvaardigheden als voetganger en fietser en samen met  

alle ouders zorgen we voor een veilige schoolomgeving  



Comfortabele, hedendaagse en verzorgde infrastructuur. 

Slaapklasje voor de jongste kleuters. 

Grote speelzolder met “ snoezelruimte”. 

Tijdens de middag eetzaal in kleine groepjes, dagelijks verse 

soep (op school gemaakt). 

Huiswerkbegeleiding in samenwerking met 

“Huis van het kind”. 

Samenwerking met “Jeti” voor kampen  

tijdens de schoolvakanties. 

Picknickruimte, samen buiten eten als de 

zon schijnt. 

Middagmakers, keuze activiteitenaanbod 

tijdens de middagspeeltijd. 

Initiatie Frans vanaf de derde kleuterklas. 

Leerlingenraad in de lagere school. 

Techniek vanaf de peuterklas met o.a. “LEGO-technic-academy”. 

Openluchtklassen vanaf het vijfde leerjaar. 

Groepsmomenten en klasdoorbrekende activiteiten. 

Leespromotie: voorleesweek, leesmakker, jeugdboekenweek, 

gedichtendag,... 

Sfeervolle activiteiten: mosselfeest, adventsluiting,  

boekenbeurs,, grootoudersfeest, schoolfeest,… 

Deelname aan sociale acties: Zemst for Life, welzijnszorg, 

Noord-Zuid,... 



Basisschool TUIMELING   

Brusselsesteenweg 23, 1980 Zemst    

Tel:  015/61 03 31 

E-mail: school@tuimeling.be 

Website: www.tuimeling.be  

Facebook: www.facebook.com/tuimeling 

SCHOOLUREN 

ma-di-do-vr van 08u35 tot 15u35  wo van 8u35 tot 11u45 

Opvang alle dagen van 07u00 tot 18u00 

mailto:school@tuimeling.be
http://www.tuimeling.be

