
 

Ruimte voor sport, spel,  creativiteit en expressie 
 

 Sportactiviteiten i.s.m. S.V.S (Stichting Vlaamse Schoolsport) 

 Gedichtendag, Grootouderdag 

 Jaarlijks, afwisselend voor het kleuter -en lager  onderwijs 
een schoolfeest 

 Herinneringsklassen, zeeklassen of bosklassen voor de 
3de graad van het lager onderwijs 

 Project Anne Frank met studiereis naar Amsterdam met  
geleid bezoek aan het achterhuis! 

 

Inschrijven of eens langskomen om een gesprek over de schoolkeuze van 

je kind kan altijd! Liefst werken wij op afspraak .  

Dit kan door even te bellen naar het nummer 089/416269 of  

een mailtje te sturen naar directie@bloesem-driesprong.be  om die af-

spraak te kunnen maken . 

Verdere info is te vinden op de website van de  school: 

www.bloesem-driesprong.be 

Infomomenten kleuteronderwijs voor het schooljaar 2018-2019 

Vrijdag 31 augustus 2018; open deur voor alle kleuterklassen 

Dinsdag 23 oktober 2018 voor de instappers Allerheiligen 

Dinsdag 18 december 2018 voor de instappers van  januari, 1 februari 

en krokusvakantie 

Dinsdag 26 maart 2019 voor de instappers paasvakantie en O.-H.-

Hemelvaart 

 
Een kwaliteits- school in 

eigen dorp of vlakbij?  

Kleuter en lagere school 

De Driesprong 

 

Sint-Jozefstraat 14A  - 3740 Bilzen   

Tel: 089/414431          

Secretariaat: Appelboomgaardstraat 7- 3740 Munsterbilzen / 

Tel: 089/416269 

www.bloesem-driesprong.be 



 Familiaire en zorgzame school met een lage drempel naar ouders toe! 

 Christelijk geïnspireerd waar wederzijds respect ons doel is. 

 Een school waar de kinderen geen nummers zijn maar waar hij of zij een 

gezicht, een naam en een plaats heeft. 

 Pedagogisch project: Enkele speerpunten: 

Kleuters: Uitbouw van toekomstgerichte  visieontwikkeling van een taalbeleid 

i.s.w. met  Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Lagere school: 3-sporenbeleid: een vorm van binnenklasdifferentiatie met als 

doel onderwijs op maat voor ieder kind.  

 Stimuleren van een zelfstandige werkhouding  door gebruik te maken van 

actieve werkvormen in groep in onze klassen. 

 Actief oudercomité. 

 Eigen voor-en naschoolse opvang ! Wanneer? 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  van 7u tot 8u30 en van  15u15 

tot18u. Woensdag van 12u tot 15u . 

 

 

 

Profiel van onze school 

Vragen 

Heb je vragen i.v.m. het pedagogisch project, de opvang, … neem dan 

gerust contact op met het secretariaat van onze school op het nummer 

089/416269 of op het GSM-nummer 0497/183970 van Jan Daenen, di-

recteur van de school . 

Info via onze website: www.bloesem-driesprong.be 

 

Onze missie: “Welbevinden en betrokkenheid” voor ieder kind! 

Hoe? 

Aandacht voor het talent in ieder kind, ondersteuning bij zijn of 

haar beperkingen 

 

Degelijk onderwijsaanbod 

 

 Moderne methodes aangeboden door ervaren en gemotiveerde leerkrachten 

 Uitgebouwd zorgbeleid d.w.z. opvolging van het leerproces van je kind 

 Gebruik van de computer en online huiswerk via Bingel! 

 Via Chromebooks (computers) leerlingen online  laten werken in de  klas. 

 Actieve  leerlingenraad die mee denken in het school zijn. 

 Samenwerking met het VCLB van Bilzen 

 Nauwe samenwerking met het middelbaar onderwijs 

 In het verleden en recent -proefdoorlichting 2.0 in november 2017- succesvol 

doorgelicht door de onderwijsinspectie. 

 


