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Eén pedagogie

Onze vestiging

De steinerschool in Antwerpen is de eerste steinerschool in België.
Al sinds 1954 werkt zij naar de antroposofische inzichten van Rudolf
Steiner, die deze voor het eerst in de praktijk bracht in Stuttgart,
100 jaar geleden.
Steineronderwijs is een pedagogisch concept voor hoofd, hart en
handen. Dit onderwijs richt zich niet enkel op het cognitieve (het
hoofd), maar besteedt evenveel aandacht en zorg aan de gevoelswereld van het kind: het hart.
En omdat kennis niet alleen op inzicht en gevoel steunt, maar ook
op inzet en wilskracht: de handen.

Onze klassen zijn gehuisvest in het prachtige art-nouveaugebouw uit
1901 (architect: Jan Van Asperen), gelegen in het bruisende
Antwerpen-Zuid. Het gebouw en enkele aanpalende woningen in
de Scheldestraat werden aangekocht in 1984 en na vele verbouwingsjaren, in 1992 in gebruik genomen.
Uw kind kan hier groeien van peuter tot hij afstudeert aan
de middelbare school. De peuter-, kleuter- en lagereschoolklassen
bevinden zich aan de kant van de Scheldestraat (nummer 64),
de middelbare klassen aan de kant van de Volkstraat (nummer 40).

In steinerscholen vertrekken de leraren en medewerkers vanuit
de ontwikkeling van het kind: wat zijn zijn talenten, behoeften,
bekommernissen, uitdagingen?
Ze kijken niet enkel naar de eindmeet, ze kijken ook naar het hier
en nu.
In een steinerschool vinden kinderen warmte, respect en voldoende
uitdaging om uit te groeien tot gelukkige, evenwichtige en vrije personen. Zo maakt iedereen, leraren en ouders, een stukje de samenleving van morgen.
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Kennismaken

Inschrijven

Voor het inschrijven organiseren we twee infoavonden waarop u
terechtkan met al uw praktische en inhoudelijke vragen.
Eenmaal u ingeschreven bent, kan u verder komen kennismaken
gedurende onze opendeurdag.

Inschrijven gebeurt steeds via meldjeaanbasis.antwerpen.be
Dit kan vanaf 2 maart (vanaf 9.30 u) tot en met 31 maart (17 u).

Op de infoavonden kan u kennismaken met het lerarenteam,
het zorgteam en iemand van de ouderraad.
Zij vertellen u over de schoolwerking, de kleuterschool, de lagere
school en het ouderengagement.
Donderdag 23 januari en dinsdag 18 februari, Volkstraat 40, telkens
om 19.30 u.
We starten met een rondleiding in de klassen en komen dan om 20
u samen in de foyer voor het algemene informatiegedeelte. Nadien
is er vanzelfsprekend tijd om vragen te stellen.
Na de inschrijvingen organiseren wij samen met de middelbare
school een opendeurdag waar u in alle klassen een kijkje kunt
gaan nemen. Het zal u een mooi beeld geven van hoe uw kind kan
doorgroeien van peuter tot einde middelbaar.
Hou alvast zaterdag 16 mei vrij, tussen 11 u en 16 u.
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Alle nieuwe kinderen moeten zich aanmelden om kans te maken op
een plaats in onze school.
Indien u uw peuter of kleuter inschrijft in de kleuterschool, heeft hij
automatisch recht op een plaats in de eerste klas.
Als de aanmeldingsperiode voorbij is, krijgt u uiterlijk op 30 april
bericht of uw kind effectief werd toegewezen aan onze school.
Definitief inschrijven op onze school kan van 4 mei tot en met 26
mei. Wij zullen u hierover telefonisch contacteren.
Opgelet: ouders die hun kinderen vergaten aan te melden, kunnen
hen pas op 29 mei (vanaf 9 u) persoonlijk inschrijven. Indien de klas
op dat moment volzet is, komen de kinderen op een wachtlijst.
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Andere steinerscholen in Antwerpen

Zin in meer?

Steinerschool Antwerpen basisscholen Skellig Michaël
Lamorinièrestraat 223, 2018 Antwerpen
Kleuter- en lagere school (tot en met vijfde klas)

Via de website https://hiberniabasis.be kan u zich opgeven om op
de hoogte te blijven van de activiteiten op school.

Steinerschool Antwerpen basisscholen Skellig Michaël
Het Speelschooltje
Transvaalstraat 21, 2600 Berchem
Kleuterschool

•

Steinerschool De Kleine Wereldburger
Generaal De Wetstraat 16, 2140 Borgerhout
Kleuter- en lagere school
Steinerschool Lohrangrin
Park Hof van Mols – Boomsesteenweg 94, 2610 Wilrijk
Kleuter- en lagere school
incl. buitengewoon onderwijs type basisaanbod
Steinerschool de Hazelaar
Lange Lozanastraat 117, 2018 Antwerpen
Kleuterschool

Wil u meer weten over:
de pedagogie?
https://hiberniabasis.be/de-school/de-pedagogie

•

de ouderparticipatie?
https://hiberniabasis.be/ouderparticipatie/introductie

•

het dagelijkse schoolleven?
https://hiberniabasis.be/de-school/weekberichten
Wil u meer zien?
• https://hiberniabasis.be/fotos-video
Kijk ook naar deze hartverwarmende en vooral verbindende filmopname met getuigenissen uit Nederland, Duitsland, Kenia, Egypte,
India, de VS, China, Israël, Brazilië, Argentinië, Zwitserland … en
weet waarom het steineronderwijs de wereld kan veranderen:
https://hiberniabasis.be/video/waldorf-100-film

Parcivalschool
Lamorinièrestraat 77, 2018 Antwerpen
Lagere school buitengewoon onderwijs:
type basisaanbod, type 2 & type 9
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Steinerschool Hibernia
Volkstraat 40
2000 Antwerpen
t 03 248 40 34

tim.bossaerts@steinerschoolantwerpen.be • www.hiberniabasis.be •
instellingsnr. 46755 • ondernemingsnr. 0410 719 180

