Naam van de
school
(alfabetisch)

Adres van de school

mailadres van de school

Hoe kan ik de
school bezoeken
?

Wanneer kan ik
de school
bezoeken ?

Hoe kan ik de
school bezoeken
?

via telefoon, 09 256
12 56

Deelname aan
wijkwandeling van
'School in je buurt'

ma.
20/01/20202
van 9 tot 12u

Extra infomoment naast
wijkwandeling

woe. 05/02/2020
om 9u00

Persoonlijk
contact en
rondgang in de
school
rondleiding

Na telefonische
afspraak en
planning.

Rondleiding op de
school, indien
mogelijk
gegroepeerd.
rondleiding

Na afstemming
met het
secretariaat en
ikzelf als directie.
vrijdag
14/02/2020 om
14u
25/01/2020 van
10 u tot 12 u

Basisschool
Blaisantnest

Kaprijkestraat 12 Gent

Basisschool
Crombeen

Tentoonstellingslaan 4
- Gent

directie@basisschoolcrombeen.be

telefonisch of via
mail

Basisschool De
Brug

Trekweg 1 Mariakerke

debrug.sec2@onderwijs.gent.be

debrug.sec2@onde
rwijs.Gent.be

Basisschool
Klaverdries

Klaverdries 1 Drongen

klaverdries@onderwijs.gent.be

tel.: 09/323 55 90
of mail sturen

Rondleiding op
school

Basisschool
Klimrek - van
Beverenplein

Ed. Van Beverenplein
15 - Gent

anne.vereecken@schoolklimrek.b
e

Telefoon:
09/226.02.66 :
Peter De Block

School in jouw
buurt- info +
rondleiding

Basisschool Sint
Salvator

Sint-Salvatorstraat
14A - Gent

directie@sint-salvator.be

telefonisch of een
bezoek

scholenbezoekron
de + info-avond

21/01/2020 om
19u30

BS De
Stadspoort
BS De Vogelzang

Coupure Rechts 54 Gent
Goedlevenstraat 78 Oostakker
K.L. Ledeganckstraat
4 - Gent

stadspoort.dir@onderwijs.gent.be

telefonisch

op afspraak

info@bsdevogelzang.be

telefonisch

rondleidingen op
de school
wijkwandeling

dir.dekleineicarus@scholengroep.
gent

mail of telefonisch
09/243.30.99

wijkwandeling

vr 31/01 VM

Daltonschool De
Lotus

Grensstraat 202 - Gent

delotus.sec@onderwijs.gent.be

Via mail of
telefonisch

wijkwandeling

28 januari 2020

de Boomgaard

Bommelstraat 24 Gent

deboomgaard.dit@onderwijs.gent.
be

Mail of telefoon: 09
220 88 58

Info en rondleiding

De Graankorrel

Gaversesteenweg 518
en 853 - Merelbeke

directie@sgdegraankorrel.be

per mail of telefoon

De Klavertjes

Moutstraat 50 - Gent

via mail

De Letterdoos

Gentstraat 212 Oostakker

deklavertjes.sec@onderwijs.gent.
be
Letterdoos.sec@onderwijs.gent.b
e

Wij organiseren
een rondleiding op
maat en op
afspraak, bij
voorkeur tijdens
de schooluren
zodat u de school
in 'zijn werking'
ziet.
wijkwandeling
(school in je buurt)
Info-momenten

Maandag 3
februari - 8:30 10:30
Op afspraak

De Regenboog

Sint-Sebastiaastraat 810 - Wondelgem

regenboog@stad.gent

Telefonisch: 09 253
84 19

Info-avond

De Spiegel

Zwijnaardsesteenweg
250 - Gent

despiegel.dir@onderwijs.gent.be

despiegel.dir@ond
erwijs.gent.be

6
schoolrondleiding
en

De Sportschool

Jules de SaintGenoisstraat 93 Gentbrugge

sportschool@onderwijs.gent.be

sportschool@onder
wijs.gent.be of
092307936

rondleidingen

Daltonschool De
Kleine Icarus

blaisantnest@demozaiek.be

Hoe neem ik
contact op met de
school ?

09/2551761

vrijdag
17/01/2020 om
14u
20/1(9u) en
12/2(10u) en
14/2(14u)
Dinsdag
28/01/2020: VM

21 januari

3 februari 2020
27 januari om
9h, 30 januari
om 15h en 3
februari om 19h
30 januari 2020
om 20u
- dinsdag 21
januari om 9u vrijdag 7
februari om 9u donderdag 13
februari om 9u donderdag 20
februari om
18.30u donderdag 5
maart om 9u vrijdag 27 maart
om 9u
rondleidingen
2/12 om 9u,
152/12 om 9u,
15/01 om 13u,
6/3 om 16u30,
16/3 om 9u

Openkijkmoment

Wanneer kan ik
de school
bezoeken ?

Hoe kan ik de
school
bezoeken ?

Extra infomoment naast
wijkwandeling

Wanneer kan ik
de school
bezoeken ?

Hoe kan ik de
school bezoeken
?

Wanneer kan ik
de school
bezoeken ?

don. 06/02/2020
om 15u00

Extra infomoment naast
wijkwandeling

vr. 14/02/2020
om 9u00

Moet ik
vooraf
inschrijven
om de
school te
bezoeken ?
Neen

Andere opmerkingen

Opgelet! Het officiële adres van de
school is Kaprijkestraat 12. De
ingang van de school ligt achter de
kerk ter hoogte van Blaisantvest 37.

ja

rondleiding

woensdag
19/02/2020 om
9u

ja

inschrijven via
debrug.sec2@onderwijs.gent.be

ja

Persoonlijk
gesprek +
rondleiding

Op vraag van de
ouders

ja

info-avond,
wenmoment
peuters,
bezoeken op
aanvraag

21/01/2020, voor
elke instapdatum,
vraaggestuurd

Neen

Dit schooljaar zullen al reeds 19
broers /zussen instappen. Nog maar
één plaats vrij voor nieuwe
inschrijvingen....

ja
kennismaking via
website
infomoment +
rondleiding

steeds
raadpleegbaar
wo 8/01 om 9:00

individuele
rondleiding na
afspraak
Info en
rondleiding

kan altijd op
afspraak
Woensdag 5
februari - 8:30 10:30

infobrochure op
school
infomoment +
rondleiding

Neen
do 20/02 om
9:00

ja

Neen
Info en
rondleiding

Maandag 10
februari - 8:30 10:30

Info en
rondleiding

Woensdag 12
februari - 8:30 10:30

ja
ja

Kennismaking
met de school
Info-momenten

Info-avond

16 januari 2020
om 13u30
27 januari om 9h,
30 januari om 15h
en 3februari om
19h
10 februari 2020
om 20u

Vermeld via mail of telefoon de naam
en geboortedatum van jouw kind,
laat je emailadres en
telefoonnummer achter.

Kennismaking
met de school

28 januari 2020
om 9u

Kennismaking
met de school

19 februari 2020
om 10u

ja
ja

Rondleiding
tijdens de
schooluren

Op afspraak

ja
ja

ja

Nog info en rondleidingen op:
woensdag 19 februari - 8:30 - 10:30

De Vuurtoren
Drongen

Oude Adbijstraat 11 Drongen

directie@vuurtorendrongen.be

09/226.25.38

Edugo Lourdes

Groenstraat 31 Oostakker

info.lourdesmeerhout@edugo.be

telefonisch of via
mail

Edugo Meerhout

Meerhoutstraat 51 Oostakker

info.lourdesmeerhout@edugo.be

telefonisch of via
mail

een infomoment

edugo SintVincentius

Sint-Rafaëlstraat 14 Oostakker

info.vincentius@edugo.be

per mail

edugo sintvincentius: info +
rondleiding

Edugo
Slotendries

Onze-LieveVrouwdreef 2 Oostakker
Patrijsstraat 12 - Gent

info.slotendries@edugo.be

09/2590293

Rondleiding en
infomoment

10 februari 2020
van 16.00-18.30

deloods.beleid@onderwijs.gent.be

Via mail of telefoon.

Een persoonlijke
rondleiding.

GO! basisschool
De Wijze Boom

Sint-Baafskouterstraat
129 - SintAmandsberg

info@bsdewijzeboom.be

Telefonisch en per
mail

GO! Basisschool
Flora

Hendrik
Consciencestraat 56 Merelbeke

dir.bsmerelbeke@scholengroep.gent

Bovenstaande mail
of 09 230 9083

Algemeen
infomoment
schoolwerking +
rondleiding
Infomoment/rondl
eiding

Ouders maken
een persoonlijke
afspraak.
Maandag 13
januari 2020 om
18u30

GO! Basisschool
Gentbrugge

Hazenakkeer 1 Gentbrugge

info@bs-gentbrugge.be

email

GO! Basisschool
Mijlpaal

Groenewandeling 80 Drongen

vanessa.reygaert@scholengroep.
gent

telefonisch
(09/226.75.00) of
per e-mail

GO!
Daltonschool
Merelbeke

Gaversesteenweg 195
- Merelbeke

dir.bsmerelbeke@scholengroep.gent

bovenstaand
mailadres of 09
23164 57

Infomoment/rondl
eiding

GO!basisschool
De Wijze Eik

Eeklostraat 121 Mariakerke

dir.dewijzeeik@scholengroep.gent

GO!Basisschool
De Wijze Eik

A. Casier De ter
Bekenlaan 26 Mariakerke
Jules Van
Biesbroeckstraat 119 Gentbrugge

dir.dewijzeeik@scholengroep.gent

annsteyaert.zoco.d
ewijzeeik@gmail.co
m
annzoco@live.be

aline.noyelle@sancta-mariagentbrugge.be

telefonisch

GVBS SintPaulus SintDenijs-Westrem
Het Klaverblad De mozaïek bis

Oudeheerweg 3 - 9051
Sint-Denijs-Westrem

directie@spsdw.be

Zamlstraat 2 - Gent

hetklaverblad@demozaiek.be

via telefoon 09 221
32 73 of via email:
directie@spsdw.be
via mail het
klaverblad@demoz
aiek.be

Jenaplanschool
De Kleurdoos

Onderwijsstraat 10 Ledeberg

kleurdoos@onderwijs.gent.be

Kleuterschool
Ter Leie en De
Bollekens

Gordunakaai 58 en
Jubileumlaan 215d Gent

terleie@onderwijs.gent.be

Freinetschool De
Loods

GVB Sancta
Maria

Er staat een bericht
op de website:
https://scholen.stad
.gent/basis/jenapla
nschooldekleurdoo
s/nieuws/schooljaar
-2020-2021kennismakingsmom
enten-school-enstibo
telefonisch

vaste
peuterkijkmoment
en + rondleiding
na afspraak
een infomoment

rondleiding in
groep - Brede
School
Gentbrugge
Peuterkijkdagen

zaterdag 14
december en
zaterdag 1
februari
maandag 10
februari 2020
tussen 16u en
18u30
donderdag 13
februari 2020
tussen 16u en
18u30
13 januari om
16u00 – 20
januari om
17u00

Woensdag 22
januari 2020,
om 9.00u of op
afspraak
24 januari 2020

Neen

Altijd welkom op een ander moment,
na afspraak, - ingang via Lage
Lakendreef

Neen

Neen

edugo sintbernadette; info +
rondleiding

3 februari om
17u00

indien de datum
niet lukt op beide
scholen, kan een
indiv afspraak
worden gemaakt

ja

ja
Schoolinzichtrondl
eiding

14 januari 2020

Algemeen
infomoment
schoolwerking +
rondleiding

Vrijdag 7 februari
2020 om 10u30

ja
Deelname aan de
wijkwandeling in
Sint-Amandsberg

Donderdag 6
februari 2020

ja

Neen

rondleiding in
groep - Brde
School
Gentbrugge

4 februari 2020

Schoolfeest

16 mei 2020

Persoonlijk
gesprek met
rondleiding

Op afspraak

ja

Steeds bereikbaar via telefoon:
09/210 51 50

Neen

Ouders altijd welkom voor een
persoonlijke rondleiding op de
school.

infomiddag

Zaterdag 11
januari 2020 en
zaterdag 25
januari telkens
van 9u30 tot
11u30
dinsdag
21/01/2020 om
14u of op
afspraak
09.01 om 14u

wijkwandeling

23.01

infomiddag

05.03 om 14u

infoavond

30.03 om
19.30u

ja

via mail in te schrijven - Ann Steyaert

infomiddag

07.01 om 14u

wijkwandeling

30.01

infomiddag

03.03 om 14u

infoavond

30.03 om
19.30u

ja

inschrijven via mail :
annzoco@live.be

wijkwandeling en
rondleiding op
vraag
kom eens kijken
dagen

op vraag

wijkwandeling en
rondgang

op vraag

rondgang

op vraag

4 infomomenten
met aansluitend
korte rondleiding
in de klassen
tijdens de
schooluren

maandag 13
januari om 9u,
woensdag 22
januari om 9uur,
maandag 27
januri om 15uur,
maandag 10
februari om 9
uur
16/01 om 14u,
29/01 om 9u,
21/02 om 9u

Kennismakingsmo
menten,
rondleiding door
school en STIBO
De Kereltjes

rondleidingen

Neen

do 23 januari /
di 24 maart

17/01/2020 om
9u, 20/01/2020
om 14u,
30/01/2020 om
9u

Neen
Neen

4 infomomenten
met aansluitend
korte rondleiding
in de klassen
tijdens de
schooluren

maandag 13
januari om 9u,
woensdag 22
januari om 9uur,
maandag 27
januri om 15uur,
maandag 10
februari om 9 uur

ja

ja

ja

Omwille van verbouwingen verblijven
wij momenteel in de gebouwen van
het buurtcentrum Lousbergs. Tijdelijk
adres is dus Tarbotstraat 61A, daar
kunnen ouders ons makkelijk
terugvinden. (En dus niet in
Zalmstraat 2 en ook niet in
Kaprijkestraat 12, officieel adres van
onze school).
Inschrijvingsformulier via website van
de school

Klim Kleuter

Sint-Pietersaalststraat
82 - Gent

kleuterschool@klim.be

via mail

rondleidingen

Methodeschool
De Buurt
Montessori
Klimop

Kartuizerlaan 20 Gent
Theresianenstraat 34 Gent

info@debuurt.be

zie vorig invulblad

zie vorig invulblad

christine.blomme@montessoriklim
op.be

telefonisch :
09/223.75.08

Nieuwen Bosch
Basisschool
O.-L.-V.-Visitatie

Tweebruggenstraat 34
- Gent
Ridder A. Stas de
Richellelaan Merelbeke

nb.basisschool@gmail.com

09/2255485

Infomoment,
rondgang in de
kleuterklassen,
uitleg over de visie
van de school
(door directie)
rondleiding

directie@visitatiebottelare.be

Telefonisch of per
mail

Persoonlijke
rondleidingen

Onze-LieveVrouwcollege

Langestraat 70 Ledeberg

olvcledeberg.directie@gmail.com

via mail

Wijkwandeling
School-in-je-buurt

Sint Lieven
Kolegem

Eeklostraat 144 Mariakerke

directie.kleuter@sintlievenkolege
m.be

via mail

2 infomomenten

Sint
Lievenscollege

Keizer Karelstraat 12 Gent

directie@slckeizerkarel.be

directie@slckeizerk
arel.be

rondleidingen

SintBavobasisschool

Apostelhuizen 2 - Gent

directie@sint-bavo.be

09/235 22 00

Rondleiding

Sint-Elooischool
Merelbeke

Sint-Elooistraat 79 Merelbeke

directie@sint-elooischool.be

via mail of telefoon
van de school

Sint-Janscollege
Basisschool
Visitatie

Joseph Gérardstraat
16 - 9040 SintAmandsberg

directie@vbsvisitatie.be

telefonisch of via
mail

persoonlijke
kennismaking en
rondleiding
We nemen deel
aan de
wijkwandeling van
School in je buurt
en we organiseren
ook een eigen
schoolwandeling.
Daarnaast is een
individuele
rondleiding ook
steeds mogelijk.

Sint-Janscollege,
basisschool
Heiveld

Heiveldstraat 127a Sint-Amandsberg

geert.van.malderen@sintjv.be

geert.van.malderen
@sintjv.be

wijkwandeling

SintMichielsschool
Sint-Paulus
Ottergemsesteen
weg
SintVincentiusschool

Bergstraat 34 Merelbeke
Ottergemsesteenweg
155 - Gent

secretariaat@sintmichielsschool.be
directie@spgent.be

email of telefonisch

individuele
rondleidingen
een infoavond

Hutsepotstraat 27 9052 Zwijnaarde

directie@basisschoolzwijnaarde.b
e

telefonisch 09/222
65 40

VBS De Boomhut

Boomstraat 77 - Gent

info@deboomhutgent.be

via telefoon , email
en website

VBS De Mozaïek

Sint-Margrietstraat 33 Gent

basisschool@demozaiek.be

via mail

VBS
Mariavreugde
VBS SintPaululus
Smidsestraat

Vinkeslagstraat 2 Wondelgem
Smidsestraat 76 Gent

secretariaat@mvbasis.be
directie@spsmidse.be

naar school komen,
telefoneren, mailen

op woensdagen:
15/1 22/1. 5/2
12/2. 19/2 4/3
11/3
maandag 28
januari om 20u
dinsdag 21/1,
dinsdag 11/2,
dinsdag 18/2
telkens van 9u
tot 11u

ja

Neen
Neen

op afspraak

schoolfeest

9 mei 2020

informatiegesprek

op afspraak

In
overleg/samens
praak met de
geïnteresseerde
n
13/02/2020

Schoolfeest

6 juni 2020

Kleuterontmoetin
gsdag

Eind augustus

Bezoek op
verzoek

zaterdag
22/02/2020
tussen 10 uur en
12 uur

Bezoek op
verzoek

zaterdag
14/03/2019
tussen 10 uur
en 12 uur

27 januari 2020
en 30 januari
2020 telkens om
17u30
27/1:
wijkwandeling
school in je
buurt,
schooleigen
infomoment:
30/1& 5/3 om
9u15,
12 december
2019 en 4
februari 2020 of
na afspraak
doorheen het
schooljaar
De
schoolwandeling
met School in je
buurt gaat door
op
maandagvoormi
ddag 13 januari
2020. De eigen
schoolwandeling
organiseren we
op
woensdagvoorm
iddag 12
februari 2020.
13/01

ja
/

/

Neen

ja

Ook altijd bezoek mogelijk alle
schooldagen tussen 13.30 uur en
17.30 uur

Neen

informatie over de
school via een
powerpointpresen
tatie, rondleiding
door de school en
de klassen

zie boven

deze vraag staat
er 4 keer in :)

deze vraag staat
er 4 keer in :)

ja

Inschrijven hoeft niet, maar is steeds
handig wel, daarom liever wel!

ja

ja
ja

open
schoolbezoek

woensdag 22/01
om 10.30 u

Open
schoolbezoek

dinsdag 04/02
om 10.30 u

Open
schoolbezoek

woensdag 12/02
om 10.30 u en
vrijdag 14/02 om
14.00 uur

op aanvraag

ja

Schoolbezoek kan uiteraard ook
altijd op afspraak

Neen

infoavond op 11
februari '20 om
20 uur
na afspraak,
liefst tijdens de
schooluren
17/1/2020 en
10/2/2020

rondleidingen

bezoekenronde school in je buurt

16/01/2020

Infoavond

09 253 87 18

Een infonamiddag

Per mail
'directie@spsmidse
.be of per telefoon
09/222 21 97

Een persoonlijke
rondleiding door
leerkrachten van
het schoolteam na
de schooluren met

17 februari 2020
om 14 uur
dinsdag 21
januari om
19.30 uur

na afspraak
individuele uitleg
en rondleiding
wandelingen
school in je buurt

inschrijven kan via mail of telefoon:
09/221 15 11

Op vraag
individuele
bezoeken

rondleidingen op
afspraak

ja

liefst tijdens de
schooluren

Neen

wordt met de
ouder die contact
opneemt zelf
afgesproken
11/02/2020 om
19u.30

Gezamenlijk
inschrijvingsmom
ent na toekennen
ticket
Kennismakingsbe
zoek aan onze
school

11 mei 2020
vanaf 16u tot
17u30
dinsdag
21/01/2020 om
9u.00

ja

Kennismakingsbe
zoek aan onze
school

dinsdag
28/01/2020 om
14u.00

Neen
ja

Een gezamenlijke
rondleiding door
de hele school
met mogelijkheid
om de kinderen

woensdag 15
januari om 9 uur
en woensdag 12
februari om 9 uur

ja

Bij de bezoeken zeggen we tegen de
ouders of wie extra uitleg wil ,dat ze
altijd een afspraak kunnen maken .
We stellen geen dag voorop.
Inschrijvingen zijn wenselijk maar
niet noodzakelijk
Ingang voor infonamiddag:
Vroonstallestraat 35

VBS SJC De
Krekel

Krekelberg 1 - SintAmandsberg

vbs.dekrekel@sintjv.be

via mail
(vbs.dekrekel@sintj
v.be) of via telefoon
(09/228.58.71)

Vrije Basisschool
Sint-Paulus
Drongen
Vrije Rudof
Steinerschool
Vlaanderen

Gavergrachtstraat 97 Drongen

secretariaat@spdrongen.be

Kasteellaan 54 - Gent

marion.otto@steinerschoolgent.be

via telefoon
(092264312) of
mail
via mail

de focus op
rechtstreekse
communicatie, en
heel gerichte klasen
schoolinformatie.
Infoment nieuwe
ouders

aan het werk te
zien.

op zondag 19
januari 2020 om
10 uur

Wijkwandeling
vanuit brede
school

donderdag 6
februari 2020 voormiddag

Rondleiding voor
geïnteresseerde,
nieuwe ouders

Peuterkijkdagen

18/01/2020

Rondleiding en
kennismaking met
de peuterklas

10/02/2020

Rondleiding en
kennismaking
met de peuterklas

infoavond

op 20 februari
2020 om 20u

maandag
3/02/20 om 9
uur; vrijdag
14/02/20 om
16.30 uur;
woensdag
19/02/2020 om
9.00 uur
18/02/2020

Rondleiding en
kennismaking met
de peuterklas

Neen

Voor de wijkwandeling en voor de
rondleidingen tijdens de week is het
wel nodig dat ouders zich inschrijven
en/of het ons doorgeven. Voor het
infomoment op zondag 19/01/20 is
dit niet nodig. Alle nodige info is te
vinden op onze website.

ja

inschrijven via
www.sintpaulusdrongen.be

ja

best even laten weten dat de ouder
komt zodat wij voldoende plaatsen
kunnen voorzien

