
Welkom in school De Startbaan 

De Startbaan is een basisschool met een kleuterafdeling en een afdeling lagere-school-kinderen. 

(2,5j-12j)    

Ze is gelegen in het centrum van Lanklaar, deelgemeente van Dilsen-Stokkem en gesitueerd in het 

Limburgse Maasland. 

De school wil de kinderen de nodige ‘vleugels’ (basisvaardigheden) geven om het leven in te ‘vliegen’ 

 op eigen sterkte; vandaar onze naam ‘De Startbaan’ en de link met het vliegwezen.  

We zijn een Katholieke Dialoogschool. Katholiek omdat onze levensbeschouwelijke overtuiging 

gebaseerd is op de boodschap van Jezus Christus. Dialoogschool omdat we openstaan voor de 

ontmoeting met onze diverse leerlingen: gelovigen, niet-gelovige kinderen en anders- gelovige 

kinderen. We bespreken God in onze godsdienstlessen (God is liefde) en leren de kinderen aan 

samen te leven volgens een houding van vergeving, hoop en liefde geven. 

Als Vrije Basisschool maakt deze school deel uit van de vereniging van het Katholieke Onderwijs 

Vlaanderen en volgt zij het leerplan ZILL, dat staat voor ZIN in Leven en ZIN in LEREN.  

 

We leren kinderen ‘goesting’ te krijgen voor de leerontwikkeling waar ze doorheen moeten. In onze 

school leren de kinderen basisvaardigheden die nodig zijn voor de verdere ‘doorstart’ naar het 

volgende onderwijsniveau. 

Daarvoor staat een gemotiveerd leerkrachtenteam ter beschikking   dat garant 

staat voor degelijke lessen, begeleiding en opvolging van de kinderen.  De kind-zorgen die zich 

aandienen, zowel leervertraging als leervoorsprong, krijgen gepaste aandacht. Kinderen worden 

daartoe geregeld gescreend en gemonitord. Leerkrachten huldigen hierbij de pedagogie van het 

geduld.  

Als landelijke school deinzen we er niet voor terug om moderne media-middelen in te zetten voor de 

vorming en de opvoeding van de leerlingen. De kennis en de 21e eeuwse vaardigheden die de 

samenleving verwacht van een basisschool, worden aangeboden en geoefend in een elektronische 

leeromgeving. Naast goede instructie in een cursorisch aanbod, is er veel ruimte voor 

zelfstandig werk in groepsopdrachten en krijgt het samenwerken ruime aandacht. 

 



Bijzonder aan de school is ook onze gemengde schoolpopulatie.  Onze schoolbevolking vormt een 

gemengde groep vormt, met 50% allochtone kinderen en 50% autochtone kinderen. 

Deze mix lukt prima samen en het samenleven kent in de school geen bijzondere moeilijkheden 

daardoor. 

De school is groot genoeg om te kunnen functioneren. Door het aanbod van een sporthal door de 

gemeente Dilsen-Stokkem, is het perfect mogelijk om alle leeractiviteiten die van ons verwacht 

worden aan te bieden. Uitbreidingsplannen zijn er wel, maar die zijn wegens de 

financieringsvoorwaarden gespreid  in de tijd. Veel groter kan en wil de school niet worden; we 

willen graag het overzicht behouden onder het motto ‘ons kent ons’  hetgeen zo een laagdrempelig 

familiaal karakter garandeert naar de ouders toe.  

We verwachten van de ouders vertrouwen om met hun kinderen te werken. Daarnaast hopen we op 

een goede begeleiding en opvoeding van de kinderen door de ouders. Naast het opvolgen van de 

huistaken, mikken we ook op ouders die voldoende buiten spelen met hun kinderen, dagelijks 

voorlezen voor het slapengaan en dat ouders veel praten met hun kinderen. (liefst in het 

Nederlands) 

We suggereren ook altijd ons tijdig te melden als er relatieproblemen bestaan tussen kinderen 

onderling, zodat wij hier gepast op kunnen reageren. 

De school is geen dure school. Het onderwijs is er gratis, maar we vragen volledig de toegelaten 

bedragen voor de maximumfactuur en daarvoor krijgen de kinderen naast onderwijs, bijkomend 

theaterbezoek, sportactiviteiten of zwemmen aangeboden. Andere bijdragen die gevraagd worden 

(tombola bvb) zijn steeds vrijblijvend. Betalingen gebeuren online en betalingsregelingen zijn af te 

spreken met onze secretaresse. Er zijn vanuit de school ook geen vragen voor meerprijzen enigerlei. 

De Startbaan is goed bereikbaar, er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar aan zaal De Vrietsel. 

De schoolomgeving is niet bijzonder druk; het is enkel opletten bij het schooleinde rond 15.15u. 

Fietsgaande schoolkinderen zijn zeker welkom. Ouders die gebruik willen maken van onze schoolbus, 

kunnen dit makkelijk regelen op het schoolsecretariaat. Regelingen op maat zijn mogelijk 

(er wordt voor- en naschools toezicht voorzien), en als het nodig is zorgen we ook voor een mobiele 

verbinding met bv. een voor- en naschoolse opvang. 

Andere aspecten van het schoolgebeuren zullen vlug duidelijk worden na inschrijving in de school. 

Met opmerkingen of vragen kan men makkelijk terecht bij de directeur of bij ons schoolsecretariaat. 

We hopen u snel te kunnen ontmoeten bij de inschrijving van uw zoon of dochter in De Startbaan ! 

Boek tijdig uw vlucht en vlieg met ons !  

Met vriendelijke groet,   de directeur 


