OP ZOEK NAAR EEN GOEDE
SCHOOL DICHTBIJ?

V.U.

Schrijf je dan zeker in voor onze activiteiten
op www.sint-niklaas.be/schooldichtbij
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DEELNEMENDE SCHOLEN

DEELNEMENDE SCHOLEN INFOAVOND EN
OPENSCHOOLDAGEN
DEELNEMENDE SCHOLEN OPENSCHOOLDAGEN

SCHOLEN IN SINT-NIKLAAS
KLEUTERSCHOLEN:
1. Berkenboom Huppelpas
2. Heilige Familie kleuterschool
3. Heilig Hartschool Kiemerstraat
4. Sint-Camillus Hertjen
BASISSCHOLEN (kleuter- en lager onderwijs):
5. Berkenboom Ankerstraat
6. Berkenboom De Fontein (ervaringsgericht)
7. Berkenboom Heistraat
8. Broederschool Driegaaien
9. Broederschool Nieuwstraat
10. De Ark (freinetschool)
11. De Kleurboog
12. De Tovertuin
13. De Watertoren
14. Don Bosco
15. Heilig Hartschool Tereken
16. Leefschool Heyerdahl
17. OLVP Plezantstraat
18. OLVP Watermolendreef
19. Sint-Carolus
20. Sint-Camillus
21. SJKS Het College

SCHOLEN IN BELSELE EN SINAAI
KLEUTERSCHOLEN:
22. Sint-Catharina Klavertje 3
23. Sint-Catharina ’t Wijntje
BASISSCHOLEN (kleuter- en lageronderwijs):
24. Sint-Catharina De Zwaan
25. Berkenboom De Ritsheuvel
26. Gavertje Vier
27. Sint-Lutgart

SCHOLEN IN NIEUWKERKEN-WAAS
BASISSCHOLEN (kleuter- en lageronderwijs):
28. De Droomballon
29. OLV Ten Bos
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Is jouw kindje geboren in 2017? Start dan nu al met de zoektocht naar een school!
Binnenkort moet je voor je kind dat geboren is in 2017 een schoolkeuze maken. Dit doe je door je kind
digitaal aan te melden. Hierbij moet je minstens 3 scholen kiezen.
Het project ‘School Dichtbij’ helpt ouders om de school die het dichtst bij hen in de buurt ligt te leren
kennen.

HOE KIES IK EEN KLEUTER- OF
BASISSCHOOL?
Alle scholen bieden kwaliteit. Zij worden allemaal geëvalueerd door de onderwijsinspectie.
Toch zijn er verschillen tussen scholen. Iedere school heeft zijn sterke punten. Om de school te kiezen die
het beste past bij jouw voorkeur, nodigen we je uit om deel te nemen aan onze activiteiten.
INFOAVOND EN ONTMOETINGSMOMENT
In ’t Bau-Huis, Slachthuisstraat 60
Dinsdag 8 januari 2019 - 20 uur
Je krijgt tijdens deze avond meer uitleg over het
project ‘School Dichtbij’ en de procedure om je kind
digitaal aan te melden.
Op het ontmoetingsmoment stellen de scholen zich
voor en kan je vragen stellen aan directies en ouders.
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 8 januari 2019!

INSCHRIJVEN EN INFO:

OPENSCHOOLDAGEN
Donderdag 17 januari en vrijdag 18 januari 2019
Telkens om 8.45 uur, 10.30 uur en 13.30 uur
Kom een kijkje nemen op de scholen tijdens de
openschooldagen.
De scholen organiseren 3 rondleidingen per dag.
Je kan dus 3 scholen bezoeken op 1 dag.
De bezoekmomenten gaan door tijdens de lesuren,
zo krijg je een duidelijk beeld van de school- en
klaswerking.
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 8 januari 2019!

www.sint-niklaas.be/schooldichtbij

VRAGEN:
kelly.vankerckhove@sint-niklaas.be of 0492 58 56 86

WAAROM KIEZEN VOOR EEN
SCHOOL DICHTBIJ?
Voor een school dichtbij huis kiezen heeft heel wat voordelen!
Het sociale netwerk in de buurt van ouders en kinderen verbreedt.
Even gaan spelen bij een vriendje om de hoek, de kinderen
afwisselend ophalen van school… het wordt allemaal veel
gemakkelijker.
Wie kiest voor een school dichtbij, kiest voor minder ochtendstress.
Geen ﬁle of verkeersdrukte, want je kan gewoon te voet of met de
ﬁets naar school.
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AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
VOOR SCHOOLJAAR 2019-2020

Broers en zussen en kinderen van
personeel geboren in 2017
Inschrijven met voorrang

Start van de inschrijvingen enkel voor broers en
zussen en kinderen van personeel van de school.
Wanneer ?
Op schooldagen vanaf 7 januari tot en met
22 februari 2019 kan je inschrijven in de school.

Kinderen geboren in 2017
en ouder
Stap 1: aanmelden. Stap 2: inschrijven

Elk ander kind dat je wil inschrijven in een kleuter- of
lagere school in Sint-Niklaas, meld je eerst aan.
Je kind aanmelden doe je door een elektronisch
formulier in te vullen. Surf daarvoor naar
http://www.naarschoolinsintniklaas.be/
Wanneer?
Vanaf 1 maart 2019 om 8.30 uur tot en met
vrijdag 29 maart om 15.30 uur.
Er is geen tijdsdruk.
Het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt, heeft geen
enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen.
Op het formulier duid je minimum 3 of meer scholen
aan in de volgorde waar je je kind het liefst wil laten
schoollopen.
Het aanmeldsysteem probeert zoveel mogelijk je
kind toe te wijzen aan de school van eerste keuze.
Nadat jouw kind is aangemeld, krijg je een mail of
brief waarin staat waar je jouw kind kan inschrijven.
Je krijgt op 29 april 2019 een mail met het resultaat
waar je jouw kind wel en/of niet kan inschrijven.
Tussen 6 mei en 24 mei kan je met je ticket je kind
inschrijven in de school die werd toegewezen.

Wil je meer info en hulp bij het
aanmelden en inschrijven?
LOP deskundige: Liesbeth Croene
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
0473 93 89 25
Loket kinderopvang en onderwijs
Welzijnshuis, Abingdonstraat 99
03 778 36 49
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