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6 SEPTEMBER 2017
Brede school in GBS Kallo

Beste ouder
Gemeente Beveren organiseert in samenspraak met scholen activiteiten over de middag of
aansluitend op de schooltijd. Sportdienst, Kunstacademie, school, ouders en lokale
organisaties zorgen voor een aanbod op maat van de buurt. Dit noemen we de Brede School.
Wat is het aanbod voor de leerlingen van GBS Kallo dit semester?
1. Multi SkillZ - 3e kleuter tot 2e leerjaar
Multi SkillZ, want bewegen is winnen! Een unieke methode die kinderen de kans geeft hun
motorische vaardigheden te ontwikkelen. Multi SkillZ is dé manier bij uitstek om te leren
bewegen en leren sporten. Reeks van 5 lessen.
2. Algemene beeldende vorming - vanaf 6 jaar
Kinderen ontdekken op een speelse waarnemende manier kleuren, beelden en vormen. De
lessen worden gegeven door de gemeentelijke kunstacademie en gaan door op school, en dit
op woensdagmiddag. Inschrijvingen verlopen via de gemeentelijke kunstacademie.
3. Techniekklassen – 5e en 6e leerjaar
De techniekklassen worden dit schooljaar georganiseerd door het KA en GTI in Beveren. Zij
voorzien 10 lessen waar allerhande technische vaardigheden aangeleerd worden. U ontvangt
hier later meer informatie over.
4. Algemene muziekleer: muzikale vorming (AMV) en samenzang (SZ) - vanaf 8 jaar
Introductie in de wondere wereld van de muziek, het ontdekken van noten en
muziekinstrumenten op een speelse en creatieve manier. De lessen worden gegeven door de
gemeentelijke kunstacademie en gaan door op school. Meer informatie over de lesmomenten
vindt u verder in deze brief.
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Praktische info
Inschrijven Multi Skillz: vanaf 11 september om 12u.
 Via www.beveren.be > Digitaal loket (rode kader op voorpagina) > Brede School
 of aan de balie van de sportdienst (Klapperstraat 103, 9120 Beveren)
Cash betalen voor uw inschrijving op de school zelf is niet mogelijk. Aan de balie van de
sportdienst is er de mogelijkheid om met bankkaart te betalen.
Inschrijven algemene beeldende vorming en/of muziekleer: tot eind september
Op het secretariaat van de gemeentelijke kunstacademie of tijdens de les (zie achterzijde) op
school.
Heeft u een vrijetijdspas?
Dan krijgt u korting op het inschrijvingsgeld. Zie hier onder voor meer informatie.
Wat

Voor wie

Wanneer

Uur

Prijs

code

Multi SkillZ

3 kleuter
tot 2e leerjaar
vanaf 6 jaar
vanaf 8 jaar

maandag 25 september
tot 23 oktober
woensdag (heel schooljaar)

12u20-13u20

20€

BS05

13u30-16u15

65€
65€

/
/

e

Beeldende vorming
Muzische vorming
1ste jaar:

AMV
SZ
AMV

dinsdag
dinsdag
donderdag

15u30-16u30
16u30 – 17u30
15u30 – 16u30

2de jaar:

SZ
AMV
AMV

dinsdag
dinsdag
donderdag

16u30 – 17u30
17u30 – 18u30
18u30 – 19u30

3de jaar:

AMV
AMV
SZ

dinsdag
donderdag
donderdag

16u30 – 17u30
17u30 – 18u30
18u30 – 19u30

Extra informatie:
Korting vrijetijdspas
Inwoners van Beveren met een beperkt inkomen kunnen een vrijetijdspas aanvragen bij het
Sociaal Huis. Voor een vrijetijdspas moet je ofwel recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming in de ziekteverzekering ofwel cliënt zijn bij het OCMW. Met de pas krijg je 80%
korting op het inschrijvingsgeld (20€ wordt 4€, 65€ wordt 12€ ). Betalen met de vrijetijdspas kan
enkel aan de balie van de betrokken dienst.
Tussenkomst ziekenfonds
De meeste ziekenfondsen voorzien een financiële tussenkomst in het inschrijvingsgeld van
sportactiviteiten. Dit bedrag kan verschillen per instelling. Neem hiervoor contact op met je
ziekenfonds. Zij geven je een formulier mee dat je kan laten invullen bij de sportdienst. Het
ingevulde formulier geef je daarna terug aan het ziekenfonds en zij zullen het nodige
terugbetalen.
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Verzekering
De leerlingen die deelnemen aan een activiteit van de Brede School zijn via de school verzekerd
voor lichamelijke letsels.

Meer informatie over de Brede School?







Secretariaat GBS Kallo
Dienst onderwijs
Stationsstraat 2
9120 Beveren
E onderwijs@beveren.be
T 03 750 16 60
Sportdienst
Klapperstraat 103
9120 Beveren
E sport@beveren.be
T 03 750 18 80
Gemeentelijke Kunstacademie
Lijsterbessenlaan 24
9120 Beveren
E academie@beveren.be
T 03 750 10 75
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