
ONZE BOEGBEELDEN

ONS TEAM 
• Ervaren, crea(c)tief team, gedreven en betrokken bij elke leerling.
• Geeft les in kleine groepen en in een familiale sfeer.

ONZE LOCATIE
• Groen domein met veel ruimte om te spelen. 
• Vlot bereikbaar met trein, tram en (school)bus.

ROEIEN MET DE RIEMEN DIE JE HEBT? 
WIJ ONTWIKKELEN SAMEN MET JOU 
EXTRA RIEMEN! 

STEM 
STEM is hét studiedomein van de toekomst! Het Molenschip is sterk 
in STEM, want wij:

•  leren je kind programmeren en coderen vanaf de 1ste kleuterklas;
•  hebben heel wat ervaring met robotica;
•  zetten in op onderzoekend en ontwerpend leren.

TALEN
Op Het Molenschip ontplooien wij alle TALENten. Wij willen onze 
kinderen mondig maken, assertief en sociaal. Of je kind nu een 
grote of kleine talenknobbel heeft, het krijgt alle kansen om zijn 
taalgevoel verder te ontwikkelen. Dit doen we door:

•  initiatie Frans al vanaf de derde kleuterklas;
•  innovatief taalonderwijs met focus op creatief schrijven;
•  Europese uitwisselingsprojecten met bv. Finland, Spanje en Turkije.

MUZISCH-CREATIEVE VORMING
Wij kiezen voor een brede ontwikkeling van je kind. Daar hoort ook 
creativiteit bij. Out-of-the-box denken is een belangrijke vaardigheid 
in de 21ste eeuw. Daarom:

•  krijgt je kind drie uur per week muzisch-creatieve vorming;
• komen beeld, beweging, drama, media en muziek evenwichtig 

aan bod;
•  bieden we een waaier aan buitenschoolse uitstappen zoals 

toneelvoorstellingen, musea en sportactiviteiten.

 

OP KOERS NAAR DE TOEKOMST!
Op GO! basisschool Het Molenschip krijgen kinderen van 2,5 – 12 

jaar alle ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Al 

vanaf de kleuterklas ligt de klemtoon op STEM (dit is wetenschappen, 

technologie en wiskunde), talen en muzische vorming. Dit doen we 

bewust. De combinatie van wetenschap, taal en creativiteit is de beste 

voorbereiding op het secundair onderwijs en op de toekomst. Zo zit je 

kind van jongs af aan op de juiste koers!

Samen zetten we 
 koers naar de 
 toekomst!

CREATIEF ONDERWIJS VAN 2,5-12 JAAR MET FOCUS OP
STEM, TALEN EN MUZISCHE VORMING

GO! basisschool Het Molenschip
Vurstjen 33, 9940 Evergem

T 09 216 44 96
dir.molenschip@scholengroep.gent 

www.molenschip.be
 www.facebook.com/hetmolenschip

EXTRA:MOGELIJKHEID TOT  INTERNAAT

NIEUWIn 2024 zullen we onze intrek nemen in een knappe nieuwbouw 

op de campus van GO! Einstein Atheneum. Eigentijdse 

architectuur, op maat van ons pedagogisch project, met 

uitgebreide faciliteiten én vlot bereikbaar in hartje Evergem.  

Zo gaan we samen in volle vaart naar de toekomst.


