
Contact

Over onze school
053 70 19 16

directie.stanna@sgvbd.be
Vrije basisschool Sint-Anna is een warme,
gezellige en katholieke basisschool, binnen
de scholengroep Sint-Maarten.

Onze aanpak is erop gericht dat elk kind zich
gelukkig voelt en graag naar school komt. 

 

Welkom!
Jij hoort bij ons.  

Spaarzaamheidstraat:
kleuterklassen en 1ste en 2de leerjaar

directeur Irina Estercam

Wie je ook bent en wat
je achtergrond ook is, 
in onze school is 
iedereen welkom!

Dit zeggen onze
leerlingen...

Er is een leuke sfeer op school. Je
maakt veel nieuwe vrienden op
deze school.

Op woensdag is het “rollerdag” en
mogen we met de step of met onze
rolschaatsen op de speelplaats spelen.

Op de speelplaats is er veel plaats om
te spelen: een voetbalplein, een
grasveld, een podium, …

Ik voel me altijd welkom op
school.     Je kan alles vragen aan
de leraren.   



Het vogelhuis:
Wij willen dat elk kind zich in onze school
geborgen en veilig voelt. Wij leren kinderen
hoe ze, via dialoog, conflicten vreedzaam
kunnen oplossen. Duidelijke regels en
afspraken zorgen voor wederzijds respect
en waardering.

Onze ambities

Wat heeft onze
school te bieden?
Kleuteronderwijs
In onze klassen zorgen de leraren voor een ruim
aanbod van thema’s, prentenboeken en materialen,
zodat onze kinderen kunnen genieten van leerrijke
en uitdagende activiteiten. Onze speelplaats biedt
veel spelmogelijkheden zodat kleuters zich volop
kunnen uitleven.

Lagere school
Samen stellen wij onze kinderen in staat om een
brede interesse te ontwikkelen. Leren van en met
elkaar, zonder dat verschillen worden uitvergroot.
Zo maken wij maximaal gebruik van de sociale mix
in onze school. 
Vanuit een krachtige leeromgeving werken wij aan
de ontwikkeling van elk kind, zodat je kind uitgroeit
tot een veerkrachtig en leergierig persoon.

Brede school

Onze school werkt samen met verschillende
partners om de brede ontwikkeling van onze
kinderen verder te stimuleren. Zo kunnen kinderen
ook buiten de schooltijd genieten van
kwaliteitsvolle activiteiten.

Voor- en naschoolse opvang

Wij organiseren in onze school voor- en naschoolse
opvang, vanaf 7 uur ’s morgens tot 18 uur 
’s avonds. Op woensdagnamiddag kunnen kinderen
tot 16 uur op school blijven.

Warme maaltijden

Er is de mogelijkheid om ’s middags een warme
maaltijd te bestellen. Maandelijks wordt het menu
op de website van de school meegedeeld.

Onze visie wordt gesymboliseerd door 
de Sint-Anna boom:

De wortels: 
Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs aan
vanuit een gedragen schoolvisie. 

Het nest: 
Samen met ouders dragen we een gedeelde
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling
van onze kinderen. Aanspreekbaarheid en
een goede samenwerking met de ouders
vinden wij cruciaal.

De handen: 
Wij zijn een zorgende en warme school. Wij
geloven in de groei van ieder kind!

De vruchten: 
In onze school vertrekken we vanuit de
sterktes van elk kind. Respectvol omgaan
met verschillen en verdraagzaamheid zijn
één van onze belangrijkste waarden. 

Raffelgemstraat: 3de tot 6de leerjaar

De stam: 
Ons onderwijsaanbod is samenhangend en
volledig, zodat we elk kind maximale
leerkansen garanderen.

De takken: 
Wij werken aan de groei van elk kind op een
verbindende en positieve manier.


