
www.naarschoolindendermonde.be

INSCHRIJVEN IN EEN
DENDERMONDSE SCHOOL

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS DENDERMONDE
VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2021 OF VROEGER

www.naarschoolindendermonde.be



Beste ouder
Is je kind geboren in 2021? Wens je een andere school voor je kind?

Een school kiezen voor je kind is een belangrijke keuze.
Neem er tijd voor.  Bezoek verschillende scholen.  Vraag of je een kijkje mag nemen in de klas 
met je kind en partner.  Je kan ook een gesprekje plannen met de leerkracht.
Kies vooral een school waar je je goed bij voelt.

NIEUW!
Eerst aanmelden, daarna inschrijven op school!

Alle basisscholen in Dendermonde hebben gekozen voor een nieuwe manier om in te 
schrijven voor het schooljaar 2023-2024. We nodigen jou uit om je kind eerst aan te melden 
op de website www.naarschoolindendermonde.be.

In deze brochure kan je alle info vinden over de aanmeldperiode, de datum waarop je het 
resultaat van de aanmelding ontvangt en de periode waarin je je kind kan inschrijven.

Maak zeker gebruik van de aanmeldperiode. 
Zo verhoog je je kans maximaal om je kind in je voorkeurschool in te schrijven.

We wensen jouw kind een fijne start.

LOP Dendermonde Basisonderwijs

Wat is het LOP?
Het LOP (Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen) is een  
overlegorgaan van alle scholen uit Dendermonde en hun partners zoals  
het CLB, het stadsbestuur, Kind & Gezin, brugfiguren,... We maken er samen 
afspraken om meer gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen te realiseren.  
Het LOP is een initiatief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 

Het LOP kan bemiddelen in moeilijke situaties. Bv. als een school je kind weigert om in te 
schrijven omdat het bijzondere zorgen nodig heeft die de school niet kan bieden.
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Als je kind 2 jaar en 6 maanden is, mag het starten op één van de volgende instapdagen:

kinderen geboren t.e.m. starten op dus vanaf …

1 maart 2021 na de zomervakantie 01/09/2023

6 mei 2021 na de herfstvakantie 06/11/2023

8 juli 2021 na de kerstvakantie 08/01/2024

1 augustus 2021 op de 1ste schooldag februari 01/02/2024

19 augustus 2021 na de krokusvakantie 19/02/2024

15 oktober 2021 na de paasvakantie 15/04/2024

13 november 2021 na het hemelvaartweekend 13/05/2024

31 december 2021 na de zomervakantie in 2024 02/09/2024

Een handige tool voor het berekenen van de instapdag van jouw kind vind je op  
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Wanneer mag mijn kind naar school?
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Wie moet aanmelden?
• Alle kinderen die geboren zijn in 2021 en voor de eerste keer naar school gaan, ook al is dit pas in 

september 2024.

• Oudere kinderen die vanaf volgend schooljaar van school willen veranderen.

Wie moet niet aanmelden?
• Kinderen die al ingeschreven zijn in een school en  

niet wensen te veranderen van school.

• Kinderen (geboren in 2021) die een oudere broer of zus  
hebben die al ingeschreven is in die school,  
schrijf je rechtstreeks in tijdens de voorrangsperiode.

Tips in de kijker!
• Raadpleeg www.naarschoolindendermonde.be

• Contacteer de school en vraag naar een rondleiding, 
openklasdag of een gesprekje met de leerkracht.

• Raadpleeg de website van de school en  
bekijk het filmpje .



Online infoavond
op 30 januari 2023 om 20u.
Uitnodiging

Voor wie?
Heb je een kindje dat volgend schooljaar zal starten in het kleuteronderwijs? 
Zoek je nog een nieuwe school voor je kind in Dendermonde? 
Dan is deze infoavond vast iets voor jou.

Hoe neem je deel?
Log in op de website www.naarschoolindendermonde.be 
• De infoavond kan je digitaal via Teams meevolgen.
• Je kan via de chatfunctie vragen stellen.

In samenwerking met: 
• Alle basisscholen van Dendermonde
• Stad Dendermonde
• Het LOP

Wat kan je verwachten?
Je krijgt concrete informatie over het tijdig aanmelden én inschrijven van je kindje op de website 
www.naarschoolindendermonde.be 

Heb je vragen?
Neem contact op met 
 Liesbeth Croene 
LOP Deskundige 
 02 553 70 02 
 liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

 LOP Dendermonde basis

 LO
P Dendermonde b

as
is
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Meld je kind aan in 3 stappen

STAP 1

Surf naar de website  
www.naarschoolindendermonde.be  
en meld je kind aan.

Wanneer? Tussen dinsdag 28 februari 2023  
om 14 uur en 21 maart 2023 tot 15 uur. 
Neem je tijd om aan te melden.  
Het maakt niet uit wanneer je in  
deze periode aanmeldt.

STAP 2

Je ontvangt thuis een mail/brief met het resultaat van de aanmelding  
= ticket om je kind in een school in Dendermonde in te schrijven.

Wanneer? Op vrijdag 21 april 2023.

STAP 3

De school contacteert je en maakt een afspraak wanneer je je kind kan komen inschrijven.

Wanneer? Tussen 24 april 2023 en 15 mei 2023.
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Heb je al een ouder kind dat is ingeschreven in de school  
van je keuze? Werkt 1 van de ouders of werken jullie allebei op 
de school van je keuze?
Goed nieuws voor jou. Je kind krijgt voorrang! Je kan je kindje dat geboren is in 2021 direct 
inschrijven in de school van grote broer of grote zus.

Maak een afspraak met de schooldirectie om in te schrijven.   
Inschrijven kan van 16 januari 2023 tot en met 10 februari 2023.

Ben je je kind vergeten in deze periode in te schrijven?
Meld je kind aan tijdens de aanmeldperiode.

Heeft je kind geen grote broer of zus in de school van je keuze?
Meld je kind eerst aan op de website www.naarschoolindendermonde.be

Op zoek naar een andere school?
Meld je kind eerst aan op de website www.naarschoolindendermonde.be

Aanmelden en inschrijven in het gewoon  
basisonderwijs in Dendermonde.
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Hulp nodig bij het aanmelden?

Heb je zelf geen computer of word je graag geholpen  
bij het aanmelden? 
Je kan terecht bij de scholen om je kindje aan te melden.  
Ook bij deze organisaties kan je langsgaan. Ze helpen jou om aan te melden. 

DIGIPUNT – LIGO WAAS & DENDER 
 Lodewijk Dosfelstraat 26,  
 9200 Dendermonde 
 (Ingang via de Kapittelstraat) 
 052 258 278 
 digipunt@ligo-waasendender.be 

 DIGIpunt Dendermonde

HUIS VAN HET KIND DE KROON 
 Kroonveldlaan 40c, 9200 Dendermonde 
 052 27 27 94 
 info@huisvanhetkind-dekroon.be

VRIJ CLB WAAS EN DENDER 
 Dijkstraat 43, 9200 Dendermonde 
 03 316 20 30 
 www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender

Elke werkdag van 8u30 tot 12u en 13u tot 16u30 
Voor vakantieregeling zie website.

GO! CLB PRISMA 
 Grote Markt 25, 9200 Dendermonde 
 052 33 88 80 
 info@go-clbprisma.be 
 www.go-clbprisma.be

Elke werkdag van 8u30 tot 12u en 13u tot 16u30. 
Voor vakantieregeling zie website.

Brugfigurenwerking Dendermonde
 
De brugfiguren kunnen jou helpen bij het aanmelden.
Zit je ook met andere vragen over school? (bv. over schoolfacturen, brieven, formulieren,…)  
of wil je graag hulp bij andere problemen (vrije tijd, financiën, gezondheid, wonen,…)?
Contacteer de brugfiguren via mail of telefoon. Ze helpen jou graag verder.

Kaoutar Aarras,  
brugfiguur BS Atheneum, Óscar Romerocollege Pater De Smetlaan en Sas 
 kaoutar.aarras@groepintro.be 
 0473 52 99 03

Hanne Allewaert,  
brugfiguur GBS Echo en GBS De Toverboon 
 hanne.allewaert@groepintro.be 
  0473 52 91 16

Wies Dierickx,  
brugfiguur BubaO Óscar Romerocollege campus Het Laar 
 wies.dierickx@dendermonde.be 
  0471 61 12 53
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Antwoorden op veel gestelde vragen over de aanmeldperiode
Surf naar www.naarschoolindendermonde.be

Lukt het niet om aan te melden of heb je een technische vraag 
over de aanmeldprocedure?
Contacteer de helpdesk:
 052 25 10 31 -  helpdesk-basis@naarschoolindendermonde.be

Welke gegevens heb je nodig om je kind aan te melden?
Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden.
Het rijksregisternummer kan je terug vinden op de Kids-ID van je kind of op een kleefbriefje van 
de mutualiteit.

Kan je kind toegewezen worden aan een school  
die je niet hebt gekozen?
Neen. Je kind kan alleen toegewezen worden aan een school waarvoor je hebt aangemeld.

Wat heb je nodig om je kind in te schrijven?
Dit neem je mee naar de inschrijving in de school:
• De brief (=TICKET) voor de inschrijving in je voorkeurschool
• Kids – ID van je kind of een kleefbriefje van de mutualiteit
• Je identiteitskaart
• Als je verhuist: een bewijs van je nieuwe adres
• Als je voor het werkadres koos: een bewijs van je werkgever

Veelgestelde vragen

Voor wie meer wil weten
Hoe wordt de afstand tot de school berekend?
Bij het invullen van het aanmeldformulier heb je de keuze uit het domicilieadres van het kind of  
werkadres van één van de ouders. Kies voor het meest gunstige adres bij de school van je eerste 
voorkeur.

Ben je niet akkoord met het resultaat van je aanmelding?
Neem contact op met het LOP.
De Ombudsdienst Inschrijvingen van het LOP zal je klacht behandelen.
 052 25 10 31 –  helpdesk-basis@naarschoolindendermonde.be
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Stappenplan inschrijvingen basisonderwijsStappenplan inschrijvingen basisonderwijs

Maak een top 3 van je scholen  
en duid minimum 2 scholen  

van je voorkeur aan.

Zet je eerste school op  
de eerste plaats, de tweede  

op de tweede plaats...

Meld aan van 28 februari 
2023 om 14 uur tot en met  
21 maart 2023 om 15 uur.

Je ontvangt een e-mail/brief 
op 21 april 2023 om je kind in 
te schrijven in een school van 

je voorkeur.

Ga met je ticket naar  
de school om in te schrijven 

in de periode tussen 24 april 
en 15 mei 2023.

Niet aangemeld? 
Dan kan je inschrijven in de vrije 

inschrijfperiode vanaf 23 mei 2023.
Let op! De meeste plaatsen zijn dan 
al ingenomen door de aangemelde 

leerlingen.

Heb je al een oudere broer of zus ingeschreven in de school?  
Werkt één van de ouders op de voorkeurschool?

Laat deze periode niet voorbijgaan! 
Vanaf 16 mei is de voorrang voor je 

kindje voorbij.

Laat deze periode niet voorbijgaan!

Schrijf je kind (geboren in 2021) 
rechtstreeks op school in van 16 januari 

tot en met 10 februari 2023.  
Je hoeft niet aan te melden.
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Contactgegevens buitengewoon onderwijs

Opgelet! De inschrijvingen verlopen fysiek  
in het buitengewoon basisonderwijs

•   Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel 
BuBaO ÓRC campus Het Laar 
Maandag 13 maart 2023 tot en met vrijdag 24 maart 2023 telkens tussen 9u en 16u.

•   Start inschrijvingen voor alle kinderen zonder voorrang  
Vanaf 27 maart tussen 9u en 16u.

  Inschrijvingen buitengewoon kleuteronderwijs type 2 en type 9 
Maandag 27 maart 2023 van 9u tot 16u.

  Inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 2 
Dinsdag 28 maart 2023 van 9u tot 16u.

   Inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 9  
Woensdag 29 maart 2023 van 9u tot 12u.

  Inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type Basis Aanbod   
Donderdag 30 maart 2023 van 9u tot 16u.

Schrijf je kind zeker tijdig in in het buitengewoon onderwijs!  
Let op! De inschrijvingen verlopen chronologisch én fysiek. 

Dendermonde-Centrum
4   ÓRC campus Het Laar  

(buitengewoon basisonderwijs) 
Zuidlaan 34 - 9200 Dendermonde
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Dendermonde-Centrum

Ons warme schoolteam bestaat uit gespecialiseerde leerkrach-
ten, diverse goed opgeleide paramedici en zeer bekwame 
busbegeleiders. Wij kiezen er bewust voor om buitengewoon 
te werken en dit steeds vanuit de bril van het kind in zijn/haar 
wereld. Blijven uitbouwen van expertise , kritische zelfevaluatie 
en weloverwogen bijsturing zijn ons handelsmerk. Wij bieden 
kwaliteitsonderwijs aan kinderen met:
- een lichte vertraging in de ontwikkeling (type Basisaanbod)
- een matige tot ernstige vertraging in de ontwikkeling (type 2)
- een (rand-)normale begaafdheid en een autisme spectrum stoornis (type 9)
Van harte welkom.

Contact
 Zuidlaan 34, 9200 Dendermonde
 052 21 52 13
  www.romerocollege.be/

buitengewoon-basisonderwijs
 hetlaar@romerocollege.be

Infomomenten voor ouders
• Steeds op afspraak
•   Kijkmoment: woensdag 30/08/2023 om 17.00u-19.00u

Wenmomenten voor kinderen
•   Instapdag: donderdag 22/06/2023 om 09.00u-12.00u 

(= kennismakingsdag voor kinderen)

Voor- en naschoolse opvang 
08.00u - 08.45u (gratis) - Geen naschoolse opvang

Middagmalen
mogelijkheden:
- eigen lunch in eetgroep met nodige ondersteuning
- soep (op bestelling) in de eetgroep
- warme maaltijd (op bestelling) in de refter
- lunch thuis

Lesuren
ma, di, do: 08.45u-15.40u
wo: 08.45u-11.30u
vr: 08.45u-15.00u

Gratis leerlingenvervoer
Mogelijk voor rechthebbende leerlingen.

Órs - Óscar Romerocollege campus Het Laar 
(buitengewoon basisonderwijs)
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Contactgegevens scholen gewoon onderwijs  
Zoek je school per deelgemeente

Dendermonde-Centrum
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Wenmomenten voor peuters
Doorheen het schooljaar zijn er 
aparte infomomenten op maat van de 
ingeschreven peuters en hun ouders.

Voor- en naschoolse opvang
Opvangklas op school is enkel voor 
ouders zonder alternatief, voorschools 
vanaf 7.00u en  
naschools tot 17.30u.
Alternatief: IBO Lollypop  
(IBO van de stad Dendermonde)

Middagmalen
U kan kiezen voor een eigen lunchpak-
ket of een gezonde, warme maaltijd. 
De menukaart kan u terugvinden op de 
website van de school: https://bs.kad.be

Lesuren
ma, di, do, vrij: van 8.30 tot 12.05  
en van 13.20 tot 15.15 
wo: van 8.30 tot 12.05

TRADITIE MET TOEKOMST
Geïnspireerd op 5 kernwaarden - innovatie en creatie, actief burgerschap, 
leerplezier, eigenaarschap en respect – zorgt ons gedreven en enthousiast 
kleuterteam dagelijks voor een creatieve en liefdevolle aanpak met het 
accent op ontdekken en ervaren van wiskundige en technische processen 
rondom hen en in de natuur, genieten van voorleesmomenten, gericht en 
speels inzetten op letterherkenning en rekenvaardigheden, taalinitiatie Frans 
in onze oudste kleuterklassen, een functioneel gebruik van I-pads, … Onze 
zorgwerking bestaat uit een team van expert kleuterleerkrachten voor STEM, 
handschriftontwikkeling, taalvaardigheid en wiskunde. Begin schooljaar 
introduceren wij onze klaspoppen Steward, Jos, Florian en Jules. Zij nemen 
onze kleuters mee naar letterlanden, rekenzeeën en ... reflecteren samen met 
hen op het zich goed voelen …

Contact
 Geldroplaan 1, 9200 Dendermonde
 052 25 17 78
 bs.kad.be
 directie.bs@kad.be

  https://vimeo.com/498331200

Infomomenten voor ouders
Openklas - en infovoormiddag kleuters op za. 04/02/2023 van 9.30 - 13.00
Opendeurmoment en campusfeest op vrijdagavond 12, zaterdag 13 en 
zondag 14 mei 2023
Hoe inschrijven en opvolgen? Via de website van de school: https://bs.kad.be

 Video

Kleuterschool 
GO! 
Basisschool 
Atheneum

Dendermonde-Centrum

Voor- en naschoolse opvang
Opvangklas op school is enkel 
voor ouders zonder alternatief, 
voorschools vanaf 7.00u en 
naschools tot 17.30.
Alternatief: IBO Lollypop  
(IBO van de stad Dendermonde)

Middagmalen
U kan kiezen voor een eigen 
lunchpakket of een gezonde, 
warme maaltijd. De menukaart 
kan u terugvinden op de website 
van de school: 
https://bs.kad.be

Lesuren
ma, di, do, vrij:  
van 8.30 tot 12.05 en  
van 13.20 tot 15.15
wo: van 8.30 tot 12.05

TRADITIE MET TOEKOMST
Geïnspireerd op 5 kernwaarden - innovatie en creatie, 
actief burgerschap, leerplezier, eigenaarschap en respect – geven wij ons onderwijs 
vorm. Door middel van nieuwe technologieën en onze rijke ervaring willen we graag 
onze kinderen voorbereiden op de informatie – en communicatiemaatschappij van de 
21ste eeuw. Accent op kennis, zelfstandig en kritisch denken, solidariteit, wereldwijde 
openheid, relatiebekwaamheid en zingeving, betrokkenheid tot de school en 
openstaan tot levenslang leren zijn troeven die we met het voltallig schoolteam jonge 
kinderen willen meegeven. Dit uit zich specifiek in onze talenwerking Nederlands 
en Frans (gegeven door een vakleerkracht vanaf het 4de leerjaar), muzische vorming 
door klasexperten, STEM en wiskunde, Kangoeroeklassen en een uitgebreide 
differentiatiewerking. Dit alles is mogelijk door ons geprofessionaliseerd en 
enthousiast schoolteam en een intense zorgwerking met oog voor de talenten van 
elk kind.

Contact
 Zuidlaan 3, 9200 Dendermonde
 052 25 17 78
 bs.kad.be
 directie.bs@kad.be

  https://youtu.be/au4q1HP0_SU?t=5

Infomomenten voor ouders
Algemene openklas- en infovoormiddag op za. 25/03/2023 van 10.00 – 12.00.
Opendeurmoment en campusfeest op vrijdag 12, zaterdag 13  
en zondag 14 mei 2023.
Hoe inschrijven en opvolgen? Via de website van de school: https://bs.kad.be

 Video

Lagere 
school GO! 
Basisschool 
Atheneum
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Infomomenten voor ouders
Openklas – en infonamiddag (kleuter en lager)  
za. 04/02/2023 van 14.00 – 16.30.
Leeffestival op zaterdagnamiddag 10/06/2023.
Naast de klassieke infomomenten organiseren we op 
klasniveau ook een 4-tal leefschoolraden met ouders. 
De exacte data worden telkens begin schooljaar 
medegedeeld.
Meer info vindt u ook op onze facebookpagina en  
de kalender op de website.
Hoe inschrijven? Via de website van de school:  
https://leefschooldendermonde.be

Wenmomenten voor peuters
Doorheen het schooljaar zijn er aparte infomomenten op 
maat van de ingeschreven peuters en hun ouders.

Voor- en naschoolse opvang
Onze leefschool werkt samen met IBO De Steensmurfen 
van de stad Dendermonde. Alle dagen van 7.00 tot 19.00.
Ons leerkrachtenteam staat ‘s ochtends paraat vanaf 8.00.

Middagmalen
Momenteel worden er in de leefschool geen warme 
maaltijden aangeboden.

Lesuren
ma, di, do, vrij: van 8.30 tot 12.05 en van 13.20 tot 15.15
wo: van 8.30 tot 12.05

Speel! Lach! Leer! Leef! Puur onbevangen gaan kinderen op 
ontdekkingsreis door het leven. In onze leefschool - omge-
ven door zeer veel groen - krijgen kinderen veel ruimte om 
zelf te ondernemen, ontdekken en ervaren.
Kinderen krijgen tijd. Vrij en onbezorgd mogen ze hun eigen 
leertempo mee bepalen. Op die manier treden ze sterk en 
zelfverzekerd hun toekomst tegemoet.

Onze kinderen worden gestimuleerd een vertrouwen in 
eigen kunnen te ontwikkelen, in hun verstand, lichaam 
en alle mogelijkheden die ze in zich hebben en dit in een 
warme en huiselijke omgeving waar iedereen zich thuis 
voelt. Dat zie je aan de inrichting van de klassen, deze zijn 
er op gericht om samen te (be)leven.

We erkennen dat elk kind zijn eigen persoonlijkheid heeft 
en bijgevolg ook zijn eigen unieke manier om de wereld te 
bevatten. We zetten dan ook in op differentiatie en zelfstan-
dig werk. Via differentiatie bepaalt elk kind voor een stuk 
zijn eigen leertraject, hierbij ondersteund door de bege-
leider met de leerplandoelen in het achterhoofd. Op die 
manier geven we plaats aan de autonomie, de zelfontplooi-
ing en de eigenheid van elk kind.

Contact
 Posthoornstraat 20, 9200 Dendermonde
 052 21 30 06
 leefschooldendermonde.be
 directie.bs@kad.be

  https://vimeo.com/512429539

GO!  
Leefschool  
Dendermonde

 Video

Infomomenten voor ouders
vrijdag 1 september om 19u.

Voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang: toezicht op de speelplaats 
vanaf 7.45u.
Naschoolse opvang: toezicht tot 15min. na 
schooltijd.
Alternatieven: IBO centrum ‘t Speelpaleis.

Middagmalen
U kan uw kind een lunchpakket en drinkbus 
meegeven of gebruik maken van het aanbod van 
ons schoolrestaurant.
Weekaanbod via https://www.romerocollege.be/
onze-school/weekmenu

Lesuren
VM: 8.25 uur – 12.05 uur
NM: 13.05 uur – 15.05 uur

De basisschool gelegen in het centrum van Dendermonde 
bevindt zich in een groene omgeving nabij de secundaire 
domeinscholen en de kinderopvang. Een doorstroming van 0 tot 
18 jaar is dus mogelijk. De omgeving van de Dender, de Tragel, 
het stadcentrum, de bib, het woonzorgcentrum,... bieden heel wat 
ontwikkel- en leerkansen. Onze basisschool voorziet kwaliteitsvol 
onderwijs en zet in op talenten met een eigen MUZO-coach. Het 
is belangrijk dat kinderen graag naar school komen. Een sterke 
zorgwerking zorgt mee voor een goed welbevinden van uw 
kind. Een enthousiast team van leraren zet zich dagelijks met de 
grootste zorg en professionaliteit in voor uw kind. Op het einde 
van de lagere school geven wij onze leerlingen een weloverwogen 
studieadvies zodat zij een vlotte overgang naar het secundair 
kunnen maken.

Contact
 Sas 32, 9200 Dendermonde
 052 25 88 92
 https://basisschool.romerocollege.be
 basisschool@romerocollege.be

  https://youtu.be/NcVt_oCUSgI

ÓRS Óscar Romerocollege  
campus centrum - Sas 32

 Video

Dendermonde-Centrum
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Infomomenten voor ouders
Vrijdag 1 september om 19 u.

Voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang:  
Toezicht op de speelplaats vanaf 7.45 uur.

Naschoolse opvang:  
Toezicht tot 15min. na schooltijd.

Alternatieven: IBO centrum ‘t Speelpaleis

Middagmalen
U kan uw kind een lunchpakket en drinkbus 
meegeven of gebruik maken van het aanbod van 
ons schoolrestaurant.
Weekaanbod via https://www.romerocollege.be/
onze-school/weekmenu

Lesuren
VM: 8.25 uur – 12.05 uur 
NM: 13.05 uur – 15.05 uur

De basisschool gelegen in het centrum van Dendermonde 
bevindt zich in een groene omgeving nabij de secundaire 
domeinscholen en de kinderopvang. Een doorstroming van 0 tot 
18 jaar is dus mogelijk. De omgeving van de Dender, de Tragel, 
het stadcentrum, de bib, het woonzorgcentrum,... bieden heel wat 
ontwikkel- en leerkansen. Onze basisschool voorziet kwaliteitsvol 
onderwijs en zet in op talenten met een eigen MUZO-coach. Het 
is belangrijk dat kinderen graag naar school komen. Een sterke 
zorgwerking zorgt mee voor een goed welbevinden van uw 
kind. Een enthousiast team van leraren zet zich dagelijks met de 
grootste zorg en professionaliteit in voor uw kind. Op het einde 
van de lagere school geven wij onze leerlingen een weloverwogen 
studieadvies zodat zij een vlotte overgang naar het secundair 
kunnen maken.

Contact
 Sas 38, 9200 Dendermonde
 052 22 28 16
 https://basisschool.romerocollege.be
 basisschool@romerocollege.be

  https://youtu.be/NcVt_oCUSgI

ÓRS Óscar Romerocollege  
campus centrum - Sas 38

 Video

Wenmomenten voor peuters
Vooraf even wennen aan de kleuterschool vinden we 
heel belangrijk. Daarom voorzien we wenmomenten 
voor onze peuters. Een persoonlijke uitnodiging 
wordt aan ouders en hun instappertje bezorgd.

Voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang: Toezicht op speelplaats vanaf 
7.45u (lager) en vanaf 8.10u (kleuter).

Naschoolse opvang:  
Toezicht tot 15min. na schooltijd.

Alternatieven: IBO centrum ‘t Speelpaleis of 
kinderdagverblijf ‘De Zonneschijn’.

Middagmalen
U kan uw kind een lunchpakket en drinkbus 
meegeven of gebruik maken van het aanbod van ons 
schoolrestaurant. Weekaanbod via  
https://www.romerocollege.be/onze-school/weekmenu

Lesuren
VM: 8.25 uur – 12.00 uur
NM: 13.05 uur – 15.00 uur

Gelegen in het hart van Dendermonde, nabij de lagere school 
en de secundaire scholen, omgeven door natuurlijk groen, 
laat campus Centrum toe om vlot te schakelen tussen puur 
natuur, maatschappij en cultuur. De nabijheid van de stad 
nodigt uit om vanuit het vertrouwde klasje, op verkenning 
te gaan en de wereld te ontdekken. Een enthousiast 
team van leraren zet zich dagelijks met de grootste zorg 
en professionaliteit in voor uw kind. Om de start van de 
schoolcarrière vlot te laten verlopen krijgt u van ons, bij 
inschrijving, een brochure en startpakket met heel wat tips. 
Draakje Óscar neemt jullie mee in de wondere wereld van 
het kleuteronderwijs!

Contact
 Sas 39, 9200 Dendermonde
 052 22 28 16
 https://basisschool.romerocollege.be
 basisschool@romerocollege.be

  https://www.youtube.com/watch?v=0i8ipm1e3z4

Infomomenten voor ouders
Ontdek onze werking en ons kleuteronderwijs op donderdag 
9 februari om 19.30u.
Openklasmoment kleuterschool maandag 28 augustus 
tussen 16u en 18u.

ÓRS Óscar Romerocollege  
campus centrum - Sas 39

 Video

Dendermonde-Centrum
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Wenmomenten voor peuters
Vooraf even wennen aan de kleuterschool 
vinden we heel belangrijk. Daarom 
voorzien we wenmomenten voor onze 
peuters.

Voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang vanaf 7.45u. 
Na schooltijd is er door de school 
15 min. opvang voorzien. Voor langere 
opvangmogelijkheden kan u terecht bij 
Opvang Keur.

Middagmalen
Uw kleuter kan op de school 
boterhammen blijven eten. In de 
wintermaanden maken de kleuterjuffen 
wekelijks soep met de kleuters.

Lesuren
VM: 8.25 uur – 12.00 uur
NM: 13.05 uur – 15.00 uur

Campus Pater De Smet, ons charmante en kleinste schooltje aan de rand 
van de stad, valt op door zijn rust en kleinschaligheid. De familiale sfeer 
tussen ouders, kleuterleraren en kinderen zorgt voor een leerklimaat 
met ‘welbevinden en betrokkenheid’ als basis om samen te groeien en 
van elkaar te leren. Onze enthousiaste leraren zetten zich dagelijks met 
de grootste zorg en professionaliteit in voor uw kind. Om de start van de 
schoolcarrière vlot te laten verlopen krijgt u van ons, bij inschrijving, een 
brochure en startpakket met heel wat tips. Draakje Óscar neemt jullie 
mee in de wondere wereld van onze wondertuin waar onze kinderen 
van elkaar leren!

Contact
 Pater De Smetlaan 39, 9200 Dendermonde
 052 22 07 46
 https://basisschool.romerocollege.be
 basisschool@romerocollege.be

  https://www.youtube.com/watch?v=yAH9xWpNoTw

Infomomenten voor ouders
Ontdek onze werking en ons kleuteronderwijs op donderdag 9 februari 
om 19.30u. Openklasmoment kleuterschool maandag 28 augustus 
tussen 16u en 18u.

 Video

ÓRS Óscar Romerocollege  
campus Pater De Smet

Wenmomenten voor peuters
Vooraf even wennen aan de kleuterschool 
vinden we heel belangrijk.  
Daarom voorzien we wenmomenten voor 
onze peuters.

Voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang vanaf 8.10u. 
Na schooltijd is er door de school 15 
min. opvang voorzien. Voor langere 
opvangmogelijkheden kan u terecht bij 
IBO ‘De Steensmurfen’.

Middagmalen
U kan uw kind een lunchpakket en 
drinkbus meegeven of gebruik maken van 
het aanbod van ons schoolrestaurant. 
Weekaanbod via  
https://www.romerocollege.be/onze-school/
weekmenu

Lesuren
Kleuterschool: VM: 8.25 uur – 12.00 uur
 NM: 13.05 uur – 15.00 uur
Lagere school:  VM: 8.25 uur – 12.05 uur
 NM: 13.05 uur – 15.05 uur

Als middelgrote school net buiten de stad, biedt campus Pijnderslaan 
een gezellige, vlot bereikbare leer- en leefomgeving voor zowel de kleuter 
als de broer en zus van de lagere school. Een gedreven team zet in op 
een warme en open communicatie met ouders in een familiale sfeer. 
Deze campus laat kleuters spelend leren binnen een grote variatie aan 
werkvormen terwijl onze leerlingen van de lagere school op hun niveau 
begeleid en opgevolgd worden. Binnen de kleine gemeenschap die deze 
campus is, worden heel wat klasoverschrijdende momenten voorzien. 
Een enthousiast team van leraren zet zich dagelijks met de grootste zorg 
en professionaliteit in. Ons draakje Óscar neemt jullie kind mee in de 
wondere wereld van onze basisschool.

Contact
 Pijnderslaan 90, 9200 Dendermonde
 052 21 65 52
 https://basisschool.romerocollege.be
 basisschool@romerocollege.be

  https://www.youtube.com/watch?v=WHdsDHou-R0

Infomomenten voor ouders
Voor de kleuterschool:  
•  Ontdek onze werking en ons kleuteronderwijs op donderdag 

9 februari om 19.30u.
•  Openklasmoment kleuterschool maandag 28 augustus  

tussen 16u en 18u.

Voor de lagere school:  
Infoavond lagere school: woensdag 6 september om 20u.

ÓRS Óscar Romerocollege  
campus Pijnderslaan

 Video

Dendermonde-Centrum
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Wenmomenten voor peuters
Enkel voor peuters die ingeschreven 
zijn en starten in de pandaklas. Peuter 
en ouder(s) zijn welkom op volgende 
momenten: 09/02, 11/05, 22/06. Telkens 
van 10.45u tot 11.45u.

Voor- en naschoolse opvang
Dit gebeurt in samenwerking met IBO 
VILLA LOLLIPOP. Zij voorzien dagelijks 
professionele opvang van 7.00u tot 19.00u. 
Ook tijdens de schoolvakanties. Inschrijven 
en info via 0499 55 79 69.

Middagmalen
Aparte eetzaal voor kleuter en lager.
Vrije keuze uit: eigen lunch, eigen lunch en 
soep of hoofdgerecht en soep. De warme 
maaltijden worden maandelijks besteld en 
zijn raadpleegbaar op de website van de 
school.

Lesuren
Ma, di, do, vr: 8u20 - 12u05 en 13u15 - 15u30
Wo: 8u20-12u05

GELUKKIG GROOT WORDEN!
We creëren een positieve leeromgeving waarbij we kinderen 
kansen geven om gelukkig groot te worden. We zetten extra in op 
de ontwikkeling van sociale vaardigheden en geven doelgericht en 
hedendaags onderwijs. Met ons zorgbeleid voldoen we aan de noden 
van kinderen die minder, maar ook meer kunnen. We geven tijd aan 
de kinderen om te groeien. We zijn een kleine school, dit zorgt ervoor 
dat leerkrachten en directie dicht bij de kinderen en ouders staan.  
We zijn een warme school waar de ontwikkeling en het goed voelen 
van kinderen echt belangrijk is. Op deze wijze kunnen we met z’n allen 
GELUKKIG GROOT WORDEN.

Contact
 Denderbellestraat 2A, 9200 Dendermonde
 052 21 46 03
 www.detoverboon.be
 toverboon@dendermonde.be

  https://youtu.be/oPeCdtl_rww

Infomomenten voor ouders
Open schooldag op zondag 12 februari 2023 tussen 10.00u en 13.00u 
met rondleidingen om 10.15u en 11. 45u. Inschrijven is niet nodig,  
u kan vrijblijvend deelnemen aan dit moment.
Een persoonlijk infomoment op een ander moment is mogelijk na 
afspraak via toverboon@dendermonde.be of op het nummer  
052 21 46 03.

Stedelijke basisschool DE TOVERBOON

 Video

Sint-Gillis Dendermonde

Stedelijke basisschool
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Infomomenten voor ouders
Opendeurdagen: zaterdag 28/01/2023 en zaterdag 
25/11/2023 van 10u tot 12u.
Infoavond: woensdag 30/08/2023 om 18u.
Inschrijven via de website.

Wenmomenten voor peuters
Onze instappers krijgen de gelegenheid om op een 
drietal momenten te “wennen” aan de school. Deze 
wenmomenten worden afgesproken bij inschrijving.

Voor- en naschoolse opvang
Ochtend:  van 7u tot 8u betalend 

vanaf 8u is de opvang gratis
Namiddag:  tot 16u gratis 

van 16u tot 17.30u is betalend
Geen naschoolse opvang op woensdag.

Middagmalen
U kan kiezen voor een eigen lunchpakket of een 
gezonde warme maaltijd. Het menu kan u terugvinden 
op de schoolwebsite.

Lesuren
van 8.30u tot 12.05u en van 13.35u tot 15.15u
op woensdag tot 12.05u.

In GO! basisschool De Bijenkorf zetten we in op verwondering, 
verbondenheid en zelfsturing. Het zijn voor ons essentiële 
vaardigheden voor de maatschappij van de toekomst. Door 
in onze school een warme en veilige leeromgeving te creëren 
en door aandacht te besteden aan sociale vaardigheden, 
krijgen kinderen kansen om te groeien.
Wij leggen de lat op maat van elk kind en dit in een 
contextrijke leeromgeving. Onze nieuwe schoolinfrastructuur 
bestaat uit verbindende en flexibele ruimtes waar we met 
miniteams co-teachen.
Het schoolteam professionaliseert zich voortdurend, ook in 
het buitenland. (Erasmus+ project).

Contact
 Koning Albertstraat 45,  
 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
 052 21 40 40
 www.debijenkorf.school
 directie@bijenkorf-dendermonde.be

  https://debijenkorf.school/wp-content/uploads/2021/03/
infopeutersjanuari2021.mp4

GO! Basisschool De Bijenkorf

 Video

Wenmomenten voor peuters
Ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging 
net voor de instapdatum.

Voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang: vanaf 7u
Naschoolse opvang:  
tot 18u behalve op woensdag.
Woensdagnamiddag: tot 12u30 
ook samenwerking met IBO De rakkers

Middagmalen
- Boterhammen
- Soep
- Warme maaltijd (soep en hoofdgerecht)
- Vegetarische maaltijd
- Lactose- en glutenvrije maaltijd

Lesuren
ma, di, do, vr: 8u25 - 12u05 en 13u20 - 15u20
wo: 8u25 - 12u05

Op onze school vinden we het belangrijk dat iedereen zich goed voelt. 
Onder de hashtag #HEHAlove stellen we elke dag het welbevinden van 
AL onze kinderen centraal. Ouders zijn voor ons belangrijke partners 
om te komen tot een rijk leerproces. We staan dan ook garant voor een 
open en vlotte communicatie! 
Een groot zorgteam zorgt samen met de leraren voor differentiatie, 
zodat elk kind kan groeien op zijn eigen tempo en zijn eigen manier. 
Waar het kan, gebeurt deze zorg of uitbreiding binnen de klaswerking, 
waar nodig is er ook zorg of verbreding buiten de klas. Gedurende de 
hele schoolloopbaan is er ruime aandacht voor ICT-vaardigheden. We 
starten hiermee in de kleuterklassen en trekken dit door doorheen de 
hele basisschool.

Contact
 Otterstraat 179, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
 052 21 82 39
 www.heha.be
 secretariaat@heha.be

  https://youtu.be/vrytlqro5mY

Infomomenten voor ouders
4 februari 2023 10.30 of maak een afspraak via 
kim.dewolf@heha.be en secretariaat@heha.be
Alle info hierrond vind je ook steeds terug op onze schoolwebsite 
www.heha.be!

 Video

ÓRS HEHAschool - Hoofdschool Otterstraat

Sint-Gillis Dendermonde
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Infomomenten voor ouders
4 februari 2023 om 10.30 of maak een afspraak  
via kim.dewolf@heha.be en secretariaat@heha.be
Alle info hierrond vind je ook steeds terug op onze 
schoolwebsite www.heha.be! 

Wenmomenten voor peuters
Ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging kort voor  
de instapdatum!

Voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang: vanaf 7u30.
Naschoolse opvang: tot 18u, behalve op woensdag.
Woensdagnamiddag: tot 12u30.

Middagmalen
- Boterhammen
- Soep
- Warme maaltijd (soep en hoofdgerecht)
- Vegetarische maaltijd
- Lactose- en glutenvrije maaltijd

Lesuren
ma, di, do, vr: 8u25 - 12u05 en 13u20 - 15u20
wo: 8u25 - 12u05

In kleuterschool ‘Hullekenstraat’ kunnen onze kinderen naar 
hartenlust spelend leren. De kleinschaligheid en het groene 
karakter van het schooltje biedt extra rust. Achteraan op het 
grasplein kunnen kinderen ravotten en op de speelplaats 
vooraan oefenen ze dagelijks hun fietskunsten. Een 
ruime speel-/refterruimte en extra veranda aan de 2de-3de 
kleuterklas met een uitnodigende huishoek, zorgt dat de 
huiselijke sfeer helemaal wordt doorgetrokken. Uw kind 
wordt warm onthaald en ondergedompeld in een wereld 
van experimenteren en grenzen verleggen. Je vindt er twee 
klassen: de jongste groep waar peuters en 1e kleuterklassers 
samen groeien en ontdekken en de oudste groep met 2de 
en 3de kleuterklassers die verder hun talenten ontdekken, 
doorgroeien en uiteindelijk spelenderwijs klaargestoomd 
worden voor het eerste leerjaar. In elke klasgroep wordt 
sterk gedifferentieerd, zodat elk kind op zijn tempo kan 
groeien én wordt uitgedaagd! We bieden een zeer sterke 
zorgwerking aan! Er is een zeer nauwe samenwerking met 
de 2 andere HEHAvestigingen.

Contact
 Hullekenstraat 202, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
 052 21 76 70
 www.heha.be
 secretariaat@heha.be

  https://youtu.be/vrytlqro5mY

 Video

ÓRS HEHAschool - Vestiging Hulleken

Infomomenten voor ouders
4 februari 2023 om 10.30 of maak een afspraak via 
kim.dewolf@heha.be en secretariaat@heha.be
Alle info hierrond vind je ook steeds terug op onze 
schoolwebsite www.heha.be!

Wenmomenten voor peuters
Ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging net 
voor de instapdatum.

Voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang: vanaf 7u.
Naschoolse opvang: tot 18u, behalve op woensdag.
Woensdagnamiddag: tot 12u30.

Middagmalen
- Boterhammen
- Soep
- Warme maaltijd (soep en hoofdgerecht)
- Vegetarische maaltijd
- Lactose- en glutenvrije maaltijd

Lesuren
ma, di, do, vr: 8u25 - 12u05 en 13u20 - 15u20
wo: 8u25 - 12u05

In onze vestiging ‘Tuinwijk’ komen de kinderen terecht op een 
grote speelplaats met veel spelmateriaal en speeltuigen waar 
ze onmiddellijk worden uitgedaagd. Het groene en speelse 
karakter van de speelplaats wordt ook naar binnen getrokken in 
de klassen en bewegingszaal/refter door de grote raampartijen. 
Dat zorgt ook voor veel lichtinval dat het spelend leren in de 
klas zoveel aangenamer maakt. De kleinschaligheid zorgt 
voor een familiale sfeer. Er zijn twee klassen op ons schooltje: 
de jongste groep waar peuters en 1e kleuterklassers samen 
groeien en ontdekken en de oudste groep met tweede en derde 
kleuterklassers die verder hun talenten ontdekken, verder 
doorgroeien en uiteindelijk spelenderwijs klaargestoomd 
worden voor het eerste leerjaar. In elke klasgroep wordt sterk 
gedifferentieerd, zodat elk kind op zijn tempo kan groeien én 
wordt uitgedaagd! Er wordt ook nauw samengewerkt met de 2 
andere vestigingen van HEHA!

Contact
 Dokter De Witteplein 17, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde
 052 21 31 30
 www.heha.be
 secretariaat@heha.be

  https://youtu.be/vrytlqro5mY

 Video

ÓRS HEHAschool - Vestiging Tuinwijk

Sint-Gillis Dendermonde
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Grembergen

Openklasdagen
Vrijdag 10 januari 2023 van 9.30 – 11.30 uur
Dinsdag 21 maart 2023 van 13.30 – 14.45 uur
Donderdag 8 juni 2023 van 13.30 – 14.45 uur

Wenmomenten
Woensdag 25 januari 2023 van 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 15 februari van 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 29 maart van 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 10 mei van 10.00 – 11.30 uur

Voor- en naschoolse opvang
Ontbijtklasje: vanaf 7.00 uur
Voorschoolse opvang:  
7.00 – 8.10 uur (tussen 8.00 en 8.10 gratis)
Naschoolse opvang:  
16.00 – 18.00 uur (tussen 15.25 en 16.00 gratis)

Middagmalen
- Warme middagmalen (via WZC Sint-Antonius 

steeds vers bereid - kindgericht)
- Soep apart
- Boterhammetjes en drankje van thuis

Lesuren
VM: 8.25 uur – 12.05 uur
NM: 13.25 uur – 15.25 uur

Welkom op onze VLEK-school! Vlek staat voor Vrije Lagere en 
Kleuterschool! Een warme school met innovatieve methoden en 
een gedreven team!

Waar wij voor staan?
- Kwalitatief sterk pedagogische, organisatorische en 

professionele school.
- Zeer OPEN naar ouders met een voorname ouderparticipatie.
- Sterke participatie van onze kinderen  

(leerlingenraad – kindergemeenteraad).
- Grote, groene ontspanningsruimte, binnenspeelruimte, …
- Digitaal sterke school!
- Zorgbeleid voor iedereen: klein of groot, stil of luidruchtig,  

iets zwakker of sterk…
- Enthousiast team dat het enthousiasme aan de kinderen 

overdraagt!

Contact
 Rootjensweg 78, 9200 Grembergen
 052 21 15 28 of 0486 70 79 04
 www.vlekgrembergen.be
 vrijebasis.grembergen@skynet.be

  https://www.youtube.com/watch?v=xLR5ybylTsM

Infomomenten voor ouders
Zaterdag 4 februari 2023 van 9.00 tot 12.00 uur.
Maandag 6 februari 2023 om 19.30 uur.
Of op afspraak 0486 70 79 04.

 Video

VLEK Vrije Basisschool
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Infomomenten voor ouders
Openklasdag op zaterdag 4 februari 2023 doorlopend  
van 10u00 tot 14u00. 
Of maak een afspraak via directie@tvlasbloempje.be  
of 052 21 34 23.

Wenmomenten voor peuters
Voor elk instapmoment organiseren wij een mee-speeldag.

Voor- en naschoolse opvang
Op ma, di, do en vrij: van 7u00 - 8u30 en van 15u30 - 18u00.
Op woensdag en vakantiedagen is er een samenwerking met 
IBO Grembergen.

Middagmalen
Wij voorzien warme maaltijden en soep op school.

Lesuren
Maandag 8u30-15u25
Dinsdag 8u30-15u25
Woensdag 8u30-12u05
Donderdag 8u30-15u25
Vrijdag 8u30-15u25

Welkom op onze school  
“Waar grote dromen klein beginnen”

In onze basisschool word je ondergedompeld in een 
gezellige, warme sfeer tussen leerlingen, leerkrachten 
en ouders. 

Op onze school staan de leerlingen centraal. Het is 
ons doel elke leerling zo te begeleiden dat ze uniek en 
moedig klaar zijn voor de toekomst. 

Wij vinden het belangrijk een plek te zijn waar je kan 
vertrouwen op elkaar, waar je mag groeien en waar je 
helemaal jezelf mag zijn.

We bieden doelgericht en kwaliteitsvol onderwijs aan 
waarbij elke leerling kan ontwikkelen op eigen ritme. 
We werken met duidelijke groeilijnen in de kleuterklas 
en lagere school. We hebben oog voor iedereen en 
moedigen elk kind aan. 

We leren hen omgaan met moderne leermiddelen 
en technologieën om hen klaar te stomen voor het 
levenslang leren in de 21ste eeuw.

Contact
 Verbindingsstraat 24, 9200 Dendermonde
 052 21 34 23
 www.tvlasbloempje.be
 directie@tvlasbloempje.be

  https://www.youtube.com/watch?v=ZDwDbyiEhO8

GO! basisschool ’t Vlasbloempje

 Video

Infomomenten voor ouders
Zaterdag 11 februari 2023 van 9.00u tot 14.00u
Individuele afspraken kunnen op GSM 0477 66 67 37

Wenmomenten voor peuters
Dinsdag 31 januari 2023 vanaf 10.30 tot 11.30
Dinsdag 28 maart 2023 vanaf 10.30 tot 11.30
Dinsdag 9 mei 2023 vanaf 10.30 tot 11.30

Voor- en naschoolse opvang
7u00 tot 8u05 (betalend tot 8u00) en 15u30 tot 18u00 
(betalend vanaf 15u45). Woensdagnamiddag geen opvang.  
Je kan ook gebruik maken van de IBO Grembergen.

Middagmalen
Bekijk het maandmenu op  
https://www.tkraaiennest-grembergen.be/maandmenu

Lesuren
Maandag tot vrijdag van 8u05 tot 12u00  
en van 13u30 tot 15u30.
Woensdag van 8u05 tot 12u00.

Welkom in ons warm Kraaiennest. Onze school wil een 
school zijn die aandacht heeft voor elk kind en gelooft in 
elk van hen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke 
manier, ook wat betreft leren. Met ons zorgbeleid voldoen 
we aan de noden van de kinderen die meer maar ook 
minder kunnen. De leerkrachten krijgen de mogelijkheid 
om zich te professionaliseren. Op die manier kunnen zij 
de kinderen nog beter bijstaan in hun ontwikkeling. Wij 
zijn een dorpsschool waar leerkrachten en directie dicht 
bij de kinderen en ouders staan. Onze avontuurlijke 
speelplaatsen zijn een paradijs voor de kinderen. Deze zijn 
tot stand gekomen door de samenwerking van ouders en 
grootouders. Dit toont aan dat we participatie hoog in ons 
vaandel dragen.

Contact
 Rootjensweg 76, 9200 Grembergen
 052 21 28 95 of 0477 66 67 37
 www.tkraaiennest-grembergen.be
 anneke.gabriel@scholendendermonde.be

  https://www.youtube.com/watch?v=JVBOVnkHJpA

 Video

Stedelijke Basisschool ‘t KRAAIENNEST

Grembergen
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Baasrode

Wenmomenten voor peuters
Wenmoment voor ingeschreven peuters op woensdag 
28 juni 2023.
Speeluurtjes: twee weken voor instapdatum op 
donderdagnamiddag.

Voor- en naschoolse opvang
Opvang voorzien op de school:
- voorschools: van 07.00u tot 08.10u
- naschools: van 15.30u tot 19.00u
Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

Middagmalen
Keuze uit:
- soep + hoofdgerecht
- soep + boterhammen
- eigen drank + boterhammen
Maandmenu wordt telkens meegegeven met de kleuters.

Lesuren
De schoolpoort opent om 08.10u  
en de lessen starten om 08.25u.
Voormiddag: 08.10u - 12.00u.
Namiddag: 13.00u - 15.15u.
Op woensdag les tot 12.00u.

‘De Schakel naar jouw toekomst’, zo luidt de missie van 
de school. Graag willen wij meehelpen aan de opvoeding 
van het kind door kansen te bieden tot het zelf ervaren, 
het zelf ontdekken... van de wereld rondom zich. Dit vindt 
plaats in een natuurlijke omgeving waar de kleuter veilig 
kan afgezet worden in een verkeersarme omgeving. Alles 
wordt verwezenlijkt door een warme en open school te 
zijn waarin er gewerkt wordt rond thema’s die passen in de 
leefwereld van het kind met de nadruk op woordenschat. 
Onder zorgzame begeleiding gaan de leerkrachten op 
zoek naar de talenten van iedereen met aandacht voor 
computervaardigheden, waar elk kind een mailadres krijgt 
met hierin een digitaal pakket. Word jij ook een SCHAKEL?

Contact
 Kloosterstraat 25, 9200 Baasrode
 052 34 59 11
 www.gemeenteschoolbaasrode.be
 gemeenteschool.baasrode@dendermonde.be

  https://youtu.be/1it3YhR982I

Infomomenten voor ouders
Openklasdag op zaterdag 11 februari 2023  
doorlopend van 09.00u tot 13.00u met infomomenten 
voor ouders en een praatcafé met een fototentoonstelling  
‘50 jaar Stedelijke Basisschool DE SCHAKEL’.

Stedelijke Basisschool DE SCHAKEL 
Kleuterafdeling

 Video
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https://youtu.be/1it3YhR982I


Wenmomenten voor peuters
Er zijn geen peuters op de lagere afdeling.
Meer info: zie kleuterafdeling.

Voor- en naschoolse opvang
Opvang voorzien op de school:
- voorschools: van 07.00u tot 08.10u
- naschools: van 15.30u tot 19.00u
Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

Middagmalen
Keuze uit:
- soep + hoofdgerecht
- soep + boterhammen
- eigen drank + boterhammen
Maandmenu wordt telkens meegegeven met de 
leerlingen.

Lesuren
De schoolpoort opent om 08.10u en de lessen 
starten om 08.25u.
Voormiddag: 08.10u - 12.00u.
Namiddag: 13.00u - 15.25u.
Op woensdag les tot 12.00u.

‘De Schakel naar jouw toekomst’, zo luidt ook de missie van de 
school. De leerlingen stromen door vanuit de kleuterafdeling. Dit 
gebeurt telkens op een warme manier met veel aandacht voor 
overgangsmomenten in het schooljaar, zoals letterfeest, overnachting 
in de ruime turnzaal... Op de lagere school wordt de zoektocht naar 
talenten en computervaardigheden verdergezet. Het werken met 
TV-boards, laptopkar en een mailadres per kind met hierin een 
digitaal pakket zorgen voor een gezonde digitale wereld in de klassen. 
De school kent een familiale omgeving met een sterke communicatie. 
Leren en studeren in een groene, veilige omgeving en in een warme 
en open sfeer is een sterke troef. Word jij ook een SCHAKEL in de 
lagere afdeling?

Contact
 Molenberg 9, 9200 Baasrode
 052 34 59 11
 www.gemeenteschoolbaasrode.be
 gemeenteschool.baasrode@dendermonde.be

  https://www.youtube.com/watch?v=Hc3IxW5QU8Y

Infomomenten voor ouders
Openklasdag op zaterdag 11 februari 2023 doorlopend van 09.00u 
tot 13.00u met infomomenten voor ouders en een praatcafé met 
een fototentoonstelling ‘50 jaar Stedelijke Basisschool DE SCHAKEL’.

 Video

Stedelijke Basisschool DE SCHAKEL 
Lagere afdeling

Wenmomenten voor peuters
Dinsdag 16 februari, vrijdag 30 maart,  
dinsdag 11 mei en donderdag 15 juni telkens van 
8.30 tot 9.30 u.
Kom-eens-binnen-uurtje op maandag 28 augustus 
van 18 tot 19 u.

Voor- en naschoolse opvang
In samenwerking met de stad is er voor- en naschoolse 
opvang op school. Je kan er terecht van 7 tot 8.10 u en 
na school van 15.20 u tot 17.30 u.

Middagmalen
Je kan zowel een warme maaltijd als soep bestellen. 
Meer info vind je op de website van de school 
www.visitatiebaasrode.be

Lesuren
Ma, di, do en vrij: 8.30 - 12.10 u en 13.15 - 15.15 u.
Wo: 8.30 - 12.10 u.

School maken is vandaag een samenspel van JIJ en IK. Het 
schoolteam, de ouders, het schoolbestuur… zorgen samen 
voor een boeiende en leerrijke omgeving waarin kinderen, met 
vallen en opstaan, kunnen en mogen leren. Als symbool van 
onze schoolvisie kozen we dan ook voor een boom. Samen 
met alle betrokkenen onze school ontwikkelen, ervoor zorgen 
dat elk kind kan ontplooien en groeien. Met respect, een grote 
betrokkenheid, erkenning en waardering voor ieders eigenheid, 
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en in alle openheid, 
in dialoog samenwerken met alle betrokkenen. Op die manier 
worden ‘de stekjes’ zo goed mogelijk verzorgd en kunnen ze 
uitgroeien tot een boom.

Contact
 Kloosterstraat 2, 9200 Baasrode
 052 33 44 12
 www.visitatiebaasrode.be
 visitatie.baasrode@telenet.be

  https://www.youtube.com/watch?v=NGFzkBeCCgM

Infomomenten voor ouders
Infomoment en rondleiding op zaterdag 4 februari 2023  
van 10 tot 12 u en van 14 tot 16 u.

 Video

ÓRS Visitatieschool Baasrode - Rosstraat

Baasrode
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Infomomenten voor ouders
Infomomenten vinden steeds plaats op afspraak.

Wenmomenten voor peuters
Wenmoment worden afgesproken met de ouders  
en juf Ann of juf Ann.

Voor- en naschoolse opvang
De kleinschaligheid van de school laat het niet toe om 
voor- en naschoolse opvang te organiseren.

Middagmalen
Er worden geen warme maaltijden geserveerd.

Lesuren
Ma, di, do en vrij: 8.30 u tot 12.10 u en 13.15 u tot 15.15 u.
Wo zijn de kinderen in de hoofdschool van 8.30 u tot 12.10 u.

Er is in Vlassenbroek een heel leuk schooltje waar alle 
kleuters in één klasje gezellig bij elkaar zitten, leren 
en spelen. Midden in de natuur aan de oever van de 
Schelde ontwikkelen de kinderen zich in een sfeer van 
geborgenheid. De leraren trekken er regelmatig met hen 
op uit, gaan picknicken op de dijk en doen allerhande 
leerrijke spelletjes en maken er veel plezier. Door de 
gemengde leeftijden in één klas leren de kleuters heel 
veel van elkaar. Juf Ann en juf Ann gaan 3 jaar met ieder 
kind op pad en kennen ze dan ook door en door. Op 
woensdag gaan de kinderen turnen en schrijfdansen in 
de hoofdschool, zo maken ze al een bruggetje naar de 
lagere school.

Contact
 Vlassenbroek 188, 9200 Baasrode
 052 21 91 31
 www.visitatiebaasrode.be
 visitatie.baasrode@telenet.be

  https://www.youtube.com/watch?v=tNtIBnbAtDU

 Video

ÓRS Visitatieschool Baasrode - Vlassenbroek

Baasrode

Oudegem
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https://www.youtube.com/watch?v=tNtIBnbAtDU


Wenmomenten voor peuters
Voor elke schoolvakantie is er een peuterinstuif, 
waarbij de ouders samen met hun peuter 
kunnen kennismaken met de klas.

Voor- en naschoolse opvang
i.s.m. IBO ‘Jawedoo’
Voorschools: 7u00 tot 8u05
Naschools: 15u30 tot 19u00
 052 21 46 68
 ibo.oudegem@dendermonde.be

Middagmalen
De menu staat maandelijks op de website.
De kleuters eten op een ander moment dan  
de lagere school.

Lesuren
De schoolpoort opent om 08.05u en de lessen 
starten om 8.25u.
Voormiddag: 8.20u tot 12.00u
Namiddag: 13.15u tot 15.30u
Woensdag: 8.20u tot 12.00u

In de Echo-school waar:
• Iedereen een ster is die straalt
• Waar elke leerling zijn eigen weg bepaalt
• Stem, wiskunde, ICT, zorg en taal
• In deze school schrijven we met zijn allen een uniek verhaal
• Kom erbij en je zal het zien,
• De Echo-school staat voor een 10 op 10
• Onze deuren staan voor je open,
• Kom gerust eens binnenlopen!

Contact
 Ouburg 25, 9200 Oudegem
 052 21 87 19
 www.gemeenteschooloudegem.be
 danny.verneirt@dendermonde.be

  https://www.gemeenteschoolschoonaarde.be/promo-echo

Infomomenten voor ouders
Openschooldag op zaterdag 11 februari 2023  
in de voormiddag.
Na afspraak via mail: danny.verneirt@dendermonde.be  
of telefonisch via 052 42 32 01.

 Video

Stedelijke Basisschool ECHO

Infomomenten voor ouders
Wij nodigen u samen met uw peuter graag uit op  
onze opendeurdag op zaterdag 4 februari 2023.

We voorzien een vrij bezoek tussen 10u00 en 12u00  
of op afspraak.

Wenmomenten voor peuters
Uw peuter kan een wenmomentje beleven tijdens  
de week voorafgaand aan de instapdatum.

Voor- en naschoolse opvang
Schooleigen opvang door kinderverzorgsters van 7u00 
‘s ochtends tot 18u00 ‘s avonds (op woensdag enkel 
ochtendopvang), met speelmogelijkheden binnen en buiten.

Middagmalen
Aparte refter voor jongste kleuters, met mogelijkheid tot het 
nuttigen van soep en warme maaltijden.

Lesuren
Ma, di, do en vr: 8u25 tot 12u05 en 13u25 tot 15u25
Wo: 8u25 tot 12u05

Bent u op zoek naar een gezellige 
dorpsschool?

We bieden uw kind graag kwaliteitsvol onderwijs aan. 
Onze troeven in een notendop:

- We helpen uw kind groeien naar zelfstandigheid.

- We maken gebruik van afwisselende werkvormen  
en eigentijdse media.

- We hebben oog voor elk talent, stimuleren sterktes  
en sleutelen verder aan werkpunten.

- Als ‘Goedgevoelschool’ proberen we voor uw kind  
een tweede, warme thuis te bouwen.

OP HARDUYN wordt leren FIJN,  
hier start de toekomst van uw kind!

Contact
 Hofstraat 37 A, 9200 Oudegem
 052 21 04 58
 www.harduynschool.be
 directie@harduynschool.be

  https://www.youtube.com/watch?v=P97WWY_IWYk

ÓRS Harduynschool Oudegem

 Video

Oudegem
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Appels

Wenmomenten voor peuters
In de week vóór elke instapdatum, kunnen peuters 
hun klasje komen verkennen en kennismaken met 
de klasgenootjes en hun juf.
Contacteer de school voor een afspraak.

Voor- en naschoolse opvang
Voorschools: 7u00 - 8u10
Naschools: 15u25- 18u00
Niet op woensdagnamiddag.
De kinderen kunnen dan terecht bij de gemelde 
opvang: opvang.appels@dendermonde.be

Middagmalen
Gezonde, verse en evenwichtige warme maaltijden 
op school.
Mogelijk om zelf boterhammen/lunch mee te 
brengen.
De kinderen van het lager eten in 2 shifts.
Aparte refter voor kleuters.

Lesuren
Ma, di, do en vr: 8u25-12u05 en 13u25-15u25.
Wo: 8u25- 12u05.

Wij vinden het belangrijk om leren te benaderen vanuit het kind: 
elk kind komt op onze school aan met zijn eigen mogelijkheden 
en talenten. Door die te ontdekken en hierop in te spelen 
werken we aan kwaliteitsvol onderwijs. Vanuit een breed en 
gedifferentieerd aanbod willen we kinderen in aanraking 
brengen met de vele aspecten van de samenleving waarin 
ze opgroeien. Iedereen is ‘eigen-aardig maar even-waardig’. 
We hebben respect voor het persoonlijke ‘zijn’ van ieder kind. 
Cruciaal is, dat het kind net boven zijn/haar ‘kunnen’ uitgedaagd 
wordt. Samen met ons sterk zorgnet geven we onze leerlingen 
de uitdagingen die zij nodig hebben en aankunnen.

Contact
 Hoofdstraat 18, 9200 Appels
 052 21 41 30
 www.deoogappel.be
 directie@deoogappel.be

  https://www.youtube.com/watch?v=h0aBe79Rqfk

Infomomenten voor ouders
Kom-maar-binnen-dag voor peutertjes:  
za. 04/02/2023 van 10u-12u.
Info kleuter: wo. 30/08/2023 om 19u00.
Info lager: wo. 30/08/2023 om 19u00.

ÓRS De Oogappel Appels

 Video
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https://www.youtube.com/watch?v=h0aBe79Rqfk


Wenmomenten  
voor peuters
Voor elke 
schoolvakantie is er een peuterinstuif, 
waarbij de ouders samen met hun peuter 
kunnen kennismaken met de klas.

Voor- en naschoolse opvang
i.s.m. IBO ‘Mickeys’.
- voorschools: van 7u00 tot 8u05
- naschools: van 15u30 tot 19u00
 052 42 68 51
 ibo.schoonaarde@dendermonde.be

Middagmalen
De menu staat maandelijks op de website.

Lesuren
De schoolpoort opent om 08.05u en  
de lessen starten om 8.25u
Voormiddag: 8.20u tot 12.00u
Namiddag: 13.15u tot 15.30u
Woensdag van 8.20u tot 12u00.

Welkom in De Klinker!
Samen met jullie bouwen we aan een mooie toekomst voor uw kind!
Onze nadruk ligt op samen, leren en groeien.
- In een groene speel- en leeromgeving.
- Met doelgericht onderwijs, op maat van ieder kind.
- Gericht op de totale ontwikkeling.
-  Oog voor talentontwikkeling door een breed aanbod van gevarieerde 

werkvormen: digitale leermiddelen geïntegreerd in onze lessen, STEM, 
KANDA-week,kunstkuur, doelgerichte uitstappen, openluchtklassen…

-  Extra inzetten op taal- en woordenschatuitbreiding, een antipestbeleid 
en verkeersveiligheid.

Contact
 Klinkaertstraat 28, 9200 Schoonaarde
 052 42 32 01
 www.gemeenteschoolschoonaarde.be
 danny.verneirt@dendermonde.be

 https://www.gemeenteschoolschoonaarde.be/promo-deklinker/

Infomomenten voor ouders
Openschooldag op zaterdag 4 februari 2023 in de voormiddag.
Na afspraak via mail: danny.verneirt@dendermonde.be of telefonisch 
via 052 42 32 01.

 Video

Stedelijke Basisschool DE KLINKER

Schoonaarde
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