
“Samen school maken.”



“TERBANK-EGENHOVEN
Een droom van een school, 
midden in het groen.”

www.terbank-egenhoven.be

Katholieke kleuter- en lagere school

Nederlandstalige school

Welbevinden van elk kind staat centraal

Alle kinderen zijn welkom, om het even 
welke sociale, culturele of religieuze  
achtergrond

VBS Terbank- 
Egenhoven

“ Samen sterk bij de 
ontwikkeling en de opvoeding  
van jouw kind!”



In onze school zijn alle kinderen welkom!
Het onderwijs- en opvoedingsproject van Terbank-Egenhoven rust op vier pijlers.

 Pijler 1. Het aanbod van kwaliteitsonderwijs.
 Een professioneel en enthousiast team van directie en leerkrachten, wil leerlingen stimuleren om 

zelfstandig te werken. We geven alle kinderen gelijke kansen, aangepast aan hun kunnen of talent. Wij 
hechten belang aan communicatieve en sociale vaardigheden.

 Pijler 2. De zorg voor een schoolcultuur van geborgenheid en samenhorigheid.
 Onze school wil een rustpunt bieden, een ‘thuis’, een ‘altijd-open-deur’. Dat is zo voor onze leerlingen, 

maar ook voor hun ouders of al wie voor onze kinderen zorg draagt. Ook zij zijn thuis in onze school. 
Samen bouwen we aan een scholengemeenschap met respect voor de kwaliteiten van elk kind in een 
sfeer van warme samenhorigheid.

 Pijler 3. Aandacht voor oprechte leefwaarden.
 We willen duurzaam zijn door waarden zoals respect, verbondenheid en verantwoordelijkheid mee te 

geven aan onze kinderen.

 Pijler 4. De meerwaarde van een christelijke geloofsbeleving. 
 Wij willen het christelijk geloof ervaren en verwoorden door onze manier van leven, door op te komen 

voor de anderen met waardering voor het anders-zijn van iedereen.

“Voel je goed bij ons!”

Wat wij belangrijk vinden
Een degelijk zorgbeleid, gericht op de evolutie van elk kind via een digitaal zorgsysteem

Klassikale en individuele oudercontacten verspreid over het schooljaar.

Ouders in een participerende rol. (Zin om onze ouderraad te vervoegen? 
Neem dan contact met ons op.)

Dagelijkse aanwezigheid en stipte aankomst op school.

Efficiënte begeleiding van anderstaligen in hun taalontwikkeling.



Verdere informatie op onze website:

www.terbank-egenhoven.be

Weetjes
 De communicatie verloopt via mail. Iets melden kan 

ook met behulp van de agenda of het heen-en-weer-
schriftje.

 Een gesprek over gedrag of gezondheid buiten de 
school kan altijd bij het VCLB Leuven tel. 0490 64 51 21.

Leefregels, praktische richtlijnen
 Terbank-Egenhoven

- Bij ziekte of afwezigheid van een leerling uit de lagere 
school moet verwittigd worden vóór 9u.

- Medicatie voor je kind tijdens de schooluren kan enkel 
toegestaan worden na voorlegging van een doktersattest.

- Warme maaltijden worden per trimester of per schooljaar 
besteld. Verwittig bij afwezigheid de school vóór 9u.

- Er mag geen speelgoed meegebracht worden naar school.
- Persoonlijke voorwerpen (kledij, brooddoos,...) worden 

voorzien van een naam.
- Als PMD-arme school houden we niet van brik of 

plastieken flesjes.
- Elke schooldag is een fruitdag. 

 Extra Terbank
- Auto’s zijn tussen 8u en 16u30 niet toegelaten aan de 

kant van de Witte Villa.

 Extra Egenhoven
-  Voor onze veiligheid kan er niet geparkeerd worden 

op de speelplaats en op de versmallingstrook voor de 
school.

-  Neem je fiets mee tijdens het weekend.

Dagindeling
 De lessen beginnen om 8u35 en eindigen om 15u25. 

 Op woensdag stoppen de lessen om 12u15. 
 Kom altijd op tijd naar school!

Opvang van de kinderen
 Terbank Voor de buitenschoolse opvang (tussen 

7u00 en 8u05 en tussen 17u10 en 18u30) doen we een 
beroep op Stekelbees, een dienst van de landelijke 
kinderopvang.

 Egenhoven Voor de kinderen van de vestiging Egen-
hoven is er voor- en naschoolse opvang voorzien 
vanaf 7u35 tot 18u30 door eigen personeel. Op woens-
dagnamiddag kunnen de kinderen aansluiten bij de 
opvang in Terbank (Egenhovenweg).

 Vanaf 8u05 zorgt de school voor opvang.

    Meer info: www.landelijkekinderopvang.be

Inschrijvingsmomenten
Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen steeds worden in-
geschreven na een afspraak via de telefoon 0497 93 29 18 
of via e-mail directie.terbankegenhoven@leuven-zuid.be.

Kinderen geboren in 2017 of vroeger worden elektronisch 
aangemeld volgens een aanmeldingssysteem voor alle 
Leuvense scholen.

      Meer info: https://meldjeaan.leuven.be

“Goede afspraken 
maken goede vrienden.”

SCHOOLLEVEN IN
terbank-egenhoven

SPORT
Onze school is een actieve school.
Zwemmen in het zwembad van de sportoase.
Bewegingsopvoeding wekelijks in de turnzaal.
Extra sportactiviteiten op woensdagnamiddag 
begeleid door onze sportleerkrachten.

Klimaatschool
We werken dit schooljaar specifiek rond de volgende 
items: Afvalpreventie, water, natuur, klimaat en 
energie. Het biofruit, de mobiliteit, de kinderraad, 
de opruimactie, de duurzame week blijven ook onze 
focus.
 
Onze school stapt in het project ‘Leuvense Klimaat-
scholen’. Wij werken gedurende een heel schooljaar 
aan volgende thema’s: afvalpreventie, water, natuur, 
duurzame voeding, energie en klimaat en kunnen per 
uitgewerkt thema een toelage bekomen van 50-150 
euro.

STEM (Science, Technology,  
Engineering, Mathematics)
In onze snel veranderende maatschappij is steeds 
meer nood aan werknemers die (hoog) technologisch 
geschoold zijn. Om de interesse voor de STEM-
richtingen te wekken, willen wij onze leerlingen vanaf 
jonge leeftijd hiermee laten kennismaken.
De STEM-vakken vormen een prima aanleiding 
om ‘buiten de klas’ (speelplaats, buurt, bedrijven, 
vakscholen,...) te leren. Dit verhoogt aanzienlijk de 
betrokkenheid van onze kinderen.

ICT

Onze school zorgt voor een veilige digitale omgeving 
en hecht belang aan een opvoeding met netiquette 
(richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van 
internet).

Tijdens de dagelijkse lessen wordt de digitale techno-
logie geïntegreerd.

“We bieden boeiende en 
leerrijke uitdagingen aan.”

terbank-egenhoven 

praktischE INFO



Terbank 
Egenhovenweg
 
Schooldirectie
Secretariaat
 
Kleuterschool en
Lagere school
1ste graad
(1ste en 2de leerjaar)

ALGEMEEN
CONTACT

www.terbank-egenhoven.be

Terbank 
Celestijnenlaan
 
Lagere school
2de graad
(3de en 4de leerjaar)
3de graad
(5de en 6de leerjaar)

Egenhoven
Doleegstraat
 
Kleuterschool
Lagere school

Egenhovenweg 43
3001 Heverlee (Terbank)
tel. 016 22 36 23
fax 016 29 53 37

Directie
Carla Detiège, tel. 0473 55 60 62
Lieve Gemers, tel. 0495 77 56 06
directie.terbankegenhoven@leuven-zuid.be

Celestijnenlaan 46
3001 Heverlee (Terbank)
tel. 016 20 12 27

Doleegstraat 6
3001 Heverlee 
(Egenhoven)
tel. 016 20 02 95

Secretariaat
Anja Peeters, Frans Parton en Eric Secretin
tel. 016 22 36 23
secretariaat.terbankegenhoven@leuven-zuid.be


