
Kom mee op ontdekkingstocht in Atlantis!

Inschrijven
• Iedere schooldag van 8u00 tot 16u30
• Tijdens de zomervakantie

•  Eerste week van juli of laatste weken twee weken 
van augustus 

• van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u00
• woensdag enkel van 9u00 tot 12u00

Verdere inlichtingen

Talentenschool Atlantis
De Maaskens 10 | 2370 Arendonk

Talentenschool Dol-fijn
Pelgrimsplein 35 | 2370 Arendonk

T 014 65 47 65 | F 014 67 34 18
E secretariaat@bsatlantis.be

Basisschool Atlantis is een school van GO! scholengroep 7. Deze groep verenigt 
de scholen en instellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
in de Kempen. De scholen van de Kempen kiezen voor vernieuwing. Zo bieden de 
basisscholen aangepast taalonderwijs Frans en Engels, hebben ze meer aandacht 
voor wetenschappen en technologie, profileren ze zich als echte sportscholen en 
gaan ze op zoek naar ieders talent o.m. via begeleid zelfgestuurd leren. In Scho-
lengroep Kempen zit uw kind goed.

Talentenschool: 
zoeken naar je beste IK
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Nog enkele verborgen schatten:

• Zwemlessen en watergewenning vanaf de eerste 
kleuterklas

• Voor- en naschoolse opvang van 7u00 tot 17u30 
• Vakantieopvang in Talentenschool Dol-fijn
• Frans vanaf het derde leerjaar
• Engels vanaf het vijfde leerjaar
• Warme maaltijden bestaande uit soep, hoofdge-

recht, dessert en water
• Computers, internet en een smartboard in alle 

klassen
• Mobiele internetklas d.m.v. Ipads
• Een ruime en groene schoolomgeving
• Een vrije keuze aan levensbeschouwelijke vakken
• Een schoolbus brengt kinderen uit de buurt dage-

lijks van en naar de school

Talentenschool Atlantis praktisch

Talentenschool Dol-fijn: 
8u50 tot 15u20 en op woensdag tot 12u05

Talentenschool Atlantis:
8u40 tot 15u20 en op woensdag tot 11u55

bij ons is 

iedereen 

een VIP

OPENKLASDAG ATLANTIS
27 augustus 2014 van 16u tot 19u

NIEUW! 

Een schattenjacht naar 

het talent van elk 

kind!



Ik ben een ontdekkingsreiziger

Ik volg een koers die ik niet ken

Ik heb het recht om te verdwalen

Zo kan ik worden wie ik ben

(Stef Bos)

Accent op talent

Talentenschool Atlantis gaat samen met uw kind op 
zoek naar zijn verborgen talenten. We richten ons 
onderwijs zo in, dat naast het vergaren van kennis, veel 
aandacht besteed wordt aan vaardigheden zoals:

• probleemoplossend denken
• creativiteit
• samenwerking
• dingen in vraag durven stellen
• mondigheid
• blijvende leergierigheid
• plannen en organiseren
• leiding geven
• …

Met deze talenten in de rugzak zijn onze leerlingen 
klaar om de echte wereld in te stappen. Onze juffen 
en meesters volgen daarbij hun ontdekkingsreizigers op 
de voet.

Vernieuwende werkvormen tijdens 
de lessen stimuleren de leerlingen om 
probleemoplossend en onderzoekend 
te denken.

Van jongs af aan worden op deze manier 
vaardigheden zoals samenwerken, kritisch 
zijn, kunnen plannen en organiseren,… 
geoefend tijdens de lessen en ateliers.
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De lessen worden afgewisseld met 
ateliers waar de kinderen creatief aan 
de slag gaan met taal, wetenschap 
en techniek. Want al doende leert men.
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We willen onze ouders zo dicht mogelijk bij 
het leerproces van onze kinderen betrekken. 
Dit doen we via:

• een talentenrapport, naast het puntenrapport
• ouderparticipatie tijdens projecten
• oudercomité
• regelmatig toonmomenten na projecten en/of ateliers


