
Welkom op ‘t Blokje! 

 

Graag leiden we je rond  
door de schoolsite van ‘t Blokje.  
 

Zo ontdek je onze school voor de toekomst! 

‘t Blokje - school voor de toekomst 
 

‘t Blokje is een school waar we de kinderen  
graag voorbereiden voor de toekomst.  

 
We leren ze leven met elkaar, omgaan met elkaar, 

samenwerken met elkaar en dit volgens onze visie op 
het onderwijs.  

 
Hiervoor zetten we alle middelen in: pedagogische en 
didactische aanpak, sociale vaardigheden, executieve 

functies, leren studeren… met daarbij de nieuwste 
technologische middelen (digitale borden, 
chromebooks, digitale leeromgevingen…). 

Gemeenteschool ‘t Blokje 
 

‘t Blokje telt momenteel 518 leerlingen en het schoolteam 
bestaat uit 60 personen. Die hebben nu allemaal een plaatsje 

om te leren, te werken en te spelen. 

Brede school 

Onze school is meer dan een school, het is een brede school 

waar andere organisaties en verenigingen ook terecht kunnen. 

• Ferm kinderopvang: voor- en naschoolse opvang (Blokje 

Geel) 

• De Gemeentelijke Bib van Loenhout is gevestigd in de 

binnenruimte van Blokje Blauw. 

• De Academie Muziek, Woord, Dans en Beeld maakt 

gebruik van verschillende lokalen. 

• De sportschuur wordt ook gebruikt door verschillende 

jeugd– en sportverenigingen. 

• Zalen Dahlia en Perzerik kunnen ook gebruikt worden 

door verenigingen voor vergaderingen, cursussen, 

activiteiten, cultuur… 

• De schoolomgeving is na de schooluren openbaar 

domein waar kinderen kunnen spelen, jongeren kunnen 

sporten, mensen kunnen wandelen en ontmoeten. 

Gebouwen 
 

Ook de gebouwen zijn klaar voor de toekomst.  
 
Ze zijn uitgerust met moderne technieken en voldoen aan 
de hoogste normen.  
 
Zonnepanelen, driedubbel glas, een goede isolatie, 
automatisch aangestuurde screens en een modern 
ventilatiesysteem zorgen ervoor dat het een BEN (bijna-
energieneutraal) gebouw is met bijzondere aandacht voor 
akoestiek en een aangenaam binnenklimaat. 



De Pezerik en Dahlia 
 

De refters van de school kunnen na de 
schooluren gebruikt worden door de 
verenigingen van de gemeente.  
 
Er is de polyvalente zaal De Pezerik, met de 
aanpalende kleuterrefter (foyer De Pezerik). Aan 
de andere kant van de toog is de refter van de 
lagere school of zaal ‘Dahlia’. 

De speelplaats 
 

Rond de verschillende gebouwen bevindt zich de 
speelplaats. Het begint met het sportveld aan Blokje Blauw, 
de speelruimte tussen Blokje Blauw en de sportschuur, het 
speelbos naast de dreef, de dreef zelf, de ruimte voor Blokje 
Rood, de terrassen rond Blokje Geel en het kleuterbos tussen 
Blokje Geel en de Tiendenschuur. Zo zijn de 500 kinderen 
mooi verspreid en heeft iedereen zijn plekje. 

De dreef 
 

Vanaf de Kerkblokstraat kan je rechtdoor wandelen naar de 
Fabiolalaan langs de brede dreef. Dit is een doorgang voor de 
rijen en ouders die hun kinderen naar school brengen. Maar het 
is ook speelplaats en ontmoetingsplaats voor kinderen. 

Brede school 
 

‘t Blokje is een brede school. Dit betekent dat naast 
het schoolgebeuren, nog andere organisaties 
gehuisvest zijn in de gebouwen: de bib, 
kinderopvang Ferm, de academie voor woord, 
muziek, dans en beeld. Ook verschillende 
sportverenigingen maken gebruik van de 
infrastructuur. 

Blokje Geel 
 

• De peuters en kleutergroepen 1 en 2 

• In Blokje geel zetten we vooral in op 

• Ervaringsgericht spelen = leren 

• Welbevinden en betrokkenheid 

• Experimenteren 

• Beweging 

• Taalontwikkeling 

• Blokje Geel bevindt zich op de 
benedenverdieping van het gebouw 
aan de Kerkblokstraat. 

 

 

Blokje Groen 
 

• Kleutergroep 3 en leergroepen 1 en 2 

• In Blokje Groen werken we aan ontwikkelingsgericht ontdekken, spelend leren en 
zelfstandigheid (executieve functies). 

• We zorgen voor een speelleeromgeving waar al spelend geleerd wordt. 

• Waar kleuters nog kleuter kunnen zijn. 

• Waar leerlingen van leergroep 1 een zachte overgang krijgen van spelen 
naar leren. 

• Waar leerlingen van leergroep 2 hoe langer hoe meer leren op een 
zelfstandige manier en op hun eigen niveau en wijze. 

• Je vindt Blokje Groen op de bovenverdieping van het gebouw aan de 
Kerkblokstraat. 

Blokje Blauw 
 

• Leergroepen 3, 4, 5, 6 

• In Blokje blauw werken we vooral aan 
zelfstandig en zelfsturend leren. 

 We zetten verschillende werkvormen in en 
laten de leerlingen op hun niveau leren. 

• Blokje Blauw vind je op de 
benedenverdieping van het gebouw aan de 
Visserij. 

Blokje Rood 

 

Zo noemen we het gebouw aan de Kerkblokstraat 
met de polyvalente zaal en refters. Na de schooluren 
kunnen verenigingen deze gebruiken. 

Appartementen 
 

Op de verdieping van Blokje Blauw bevinden 
zich 12 woonappartementen. Dit zijn 
privéwoningen die bij het begin van het 
project te koop werden aangeboden door de 
projectontwikkelaar. 

Een open school 
 

De schoolomgeving wordt na de schooluren opengesteld voor 
de gemeenschap. Passanten kunnen met de fiets of te voet over 
de speelplaats. Kinderen kunnen na de schooluren ook spelen 
op de speelplaats. Gezinnen kunnen er wandelen en vertoeven. 


