
 

 

De Knipoog is een school van vzw KOV. 
Hellingstraat 44 
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De Knipoog 

helpt je  

vooruit! 

Inschrijvingen gebeuren via online 

aanmelden: 

www.naarschoolinvilvoorde.be 

van 23/02/2022 t.e.m. 31/03/2022. 

 

Dit is voor kinderen geboren in 2020 

of voor kinderen die in De Knipoog 

naar school willen gaan  

vanaf schooljaar 2022-2023. 

. 

Een informele rondleiding in de school 

kan op afspraak buiten de schooluren. 

 

Kathy Stockmans 

Directeur  

 

 

Sofie Slaets 

Directeur  

 

Inschrijvingen 

Opendeurdag  

    13 Februari 2022 

           14u - 16u 

 
Vrije Basisschool  

De Knipoog 
 

F. Rooseveltlaan 98 

1800 Vilvoorde 

 

 

 

02 254 88 44 

 

info.deknipoog@kov.be 

directie.deknipoog@kov.be 

 

Website: 

www.kov.be/deknipoog  

 

MOS blog: 

deknipoogvilvoorde.weebly.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie gebaseerd op 5 pijlers 
 

1 . Dit ben ik 

 Elk kind echt kennen. 

2. Ik kan het zelf! 

 Kinderen zijn zelfredzaam  

 in het leven. 

3. IK + JIJ = WIJ 

 Kinderen zijn verbonden  

 met anderen 

4. Wij knipogen naar de maatschappij. 

 Kinderen sterk maken. 

5. Wij houden van de natuur. 

 Kinderen hebben oog voor  

 de natuur. 

 

Kindgericht werken 

We werken zoveel mogelijk vanuit de leefwereld 

van de kinderen. Zij geven aan wat hun  

interesses en behoeften zijn.  

Dankzij ons ervaren leerkrachtenteam en de 

kracht van co-teaching dagen we zowel het  

individuele kind als de groep uit om hun  

grenzen te verleggen. 

Katholieke school 

We streven ernaar om de christelijke waarden en 

normen door te geven aan onze kinderen.  

Respect voor ieders eigenheid is ons streefdoel. 

Nederlandstalige school 

Het onderwijs verloopt volledig in het Nederlands.  

We verwachten van de kinderen en van de  

ouders een positieve houding tegenover de 

schooltaal. 

Ouders doen mee 

Onze ouderraad is een kleine gemotiveerde groep  

ouders die nieuwe leden met open ar- men  

ontvangen. Samen met  

leerkrachten en directieteam 

maken ze school! 

Helpende handen voor  

activiteiten zijn altijd  

welkom en natuurlijk ook  

ouders die mee strategisch  

willen nadenken en ondersteunen. 

Handig met tablet en laptop 

Sinds lang investeren wij al in laptops en 

tablets. In elke klas kunnen kinderen met 

tablet en/of computer aan de slag. Ook in 

ons media-lokaal brengen wij kinderen 

vaardigheden bij zodat ze vertrouwd zijn 

met digitale media.  

Groene school 

We zijn een verborgen parel in het cen-

trum van de stad. De open speelruimte 

deelden we op in verschillende speelzones. 

Een groot deel van de speelplaats is 

groen, met bomen, gras en natuurlijke 

materialen. Een echt speelparadijs!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen is tof! 

Omdat lezen zo belangrijk en fijn is,  

richtten we een echte ‘Leesplace’ in waar 

kinderen ‘s middags in alle rust kunnen 

genieten van een leuk boek. In de kleuter-

school is er een kleine bib waar je kind 2x 

per maand een boekje kan ontlenen. 

Samen met De Knipoog 

bouwen aan de toekomst 

van je kind 


