Naam van de
school
Sint-Janscollege
Basisschool
Oude Bareel
SintVincentiusschool
Zwijnaarde
DBOC
O.L.V. Visitatie

Adres van de
school
Antwerpsesteenw
eg 988, 9040 SintAmandsberg
Hutsepotstraat 27,
9052 Zwijnaarde

De ouder contacteert de school bij
voorkeur via …
via mail obdirectie@sintjv.be

Hoe kunnen ouders zich informeren over de school ?

telefonisch of via mail

Individuele infogesprekken na afspraak (telefonisch of via mail).
We hebben liefst dat de ouders op bezoek komen tijdens de
werkuren zodat ze onze school 'in werking' zien.

Stas de
Richellelaan 19

telefonisch, via mail

Ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding op de
school. Alle nodige gegevens zijn te vinden op onze website
www.visitatiebottelare.be .

Sint-Elooischool

Sint-Elooistraat 79
9820 Merelbeke
Eeklostraat 7 9030
Mariakerke
Oude Abdijstraat
11 9031 Drongen

via mail

Op afspraak: individueel kennismakingsmoment + rondleiding

mail: directie@vuurtorendrongen.be

peuterkijkmomenten op afspraak op zaterdagvoormiddag 11-12 en
zaterdagvoormiddag 29-01 van 10.30u tot 12u

Munteplein 5a
9820 Munte

info@steinerschoolmunte.be

infomomenten om 20u :Woensdag 2 februari ’22 Dinsdag 8 maart
‘22 Donderdag 21 april ‘22 Woensdag 22 juni ‘22 Zo 01/5/2022 :
Opendeurdag

Ottergemsesteen
weg 155 9000
Gent
Kasteellaan 54
Gent

directie@spgent.be of 0477 046 101

infoavond op donderdag 3 februari '22 om 20 uur of online sessie
op maandag 7 februari of rondleidingen op afspraak

leerlingenadministratiebs@steinerschoolg
ent.be infobasis@steinerschoolgent.be

Infoavond 24 februari 2022 om 20u, inschrijven kan via
infobasis@steinerschoolgent.be

Groenstraat 31

telefonisch-mail

Na de wijkwandeling worden de ouders uitgenodigd voor een extra
(fysiek, coronaproof) infomoment per vestiging. Op 17/02 Op
Meerhout, op 21/02 op Lourdes.

Sint-Lieven
Kolegem
VBS De
Vuurtoren
Drongen
Landelijke
Steinerschool
Munte
SintPaulusbasisscho
ol
Vrije Rudolf
Steinerschool
Vlaanderen
VKS Edugo
LourdesMeerhout

3 bezoekmomenten voor ouders (liggen nog niets vast vanwege
covid)

mail of telefonisch

BS De
Stadspoort
Muzische
leerThuis
Melopee
Edugo SintVincentius
De Sportschool

Coupure Rechts 54
, 9000 Gent
Kompasplein, 1 9000 Gent

telefonisch of via mail

schoolbezoek op afspraak

via mail : melopee@onderwijs.gent.be

https://scholen.stad.gent/muzischeleerthuismelopee/nieuws/insch
rijvingen-schooljaar-2022-2023

Sint-Rafaëlstraat
14
Jules de SaintGenoisstraat 93 9050 Gentbrugge

maakt niet uit

https://www.edugo.be/basisonderwijs/sint-vincentius/

telefonisch - mail

infosessies op 14/01 om 10u30, 03/02 om 09u00 en 22/02 om 17u
(fysiek of online afhankelijk van de maatregels) mailen naar
sportschool@onderwijs.gent.be

Onze-LieveVrouwcollege
Methodeschool
De Buurt

Langestraat 70,
9050 Ledeberg
Kartuizerlaan 20,
9000 Gent

telefonisch via 0470 97 97 08 of via mail
directie@olvcledeberg.be
Telefonisch of via mail of op school zelf

Freinetschool
Het Tandwiel

SintBernadettestraat
258, 9000 Gent
Désiré Van
Monckhovenstraat
34

mail: tandwiel.sec@onderwijs.gent.be

informatie via de schoolwebsite www.olvcledeberg.be //
persoonlijke rondleiding op afspraak directie@olvcledeberg.be
Scholenbezoekenronde (Brede School) op donderdag 10 februari
om 11u40 (30 minuten), daarnaast nog een (online?) infoavond
(maar datum nog te bepalen), alle info op www.debuurt.be
(inschrijvingspagina)
https://scholen.stad.gent/freinetschoolhettandwiel/onzeschool/inschrijvingen-en-infomomenten

email

Wij werken met een persoonlijke afspraak. Via een gesprek wordt
algemene info + info op maat verschaft. Samen bekijken we of de
visie van school overeenstrookt met de visie van het gezin. Indien
mogelijk gaat er ook een rondleiding door.

Sint
Pietersaalststraat
82
9000 Gent
Eeklostraat 144,
9030 Mariakerke

annemie.de.schaepmeester@klim.be

online infosessie op donderdag 20 januari 2022 of dinsdag8
februari 2022 of dinsdag 15 maart 2022 telkens om 20.00; u

telefonisch (09/2263977) en via mail
(directie.kleuter@sintlievenkolegem.be)

Dinsdag 25 januari organiseren we een kijkmoment om 15u45,
16u45 en 17u45. Inschrijvingen via mail
directie.kleuter@sintlievenkolegem.be of telefonisch

Alfons
Biebuycklaan 24,
9050 Gentbrugge

directie@sint-gregoriuscollege.be of
0479/349 366

Online sessie op maandag 31/01 om 20u. Inschrijven via
directie@sint-gregoriuscollege.be + www.sint-gregoriuscollege.be

Désiré Van
Monckhovensch
ool
Klim

Sint Lieven
Kolegem
SintGregoriuscollege

Jenaplanschool
De Kleurdoos
Daltonschool De
Lotus
Sint-Janscollege,
basisschool
Heiveld

Onderwijsstraat
10 9050 Ledeberg
Grensstraat 202,
9000 Gent
Heiveldstraat
127a, 9040 SintAmandsberg

kleurdoos@onderwijs.gent.be

https://forms.gle/qnJhp2fKuB6VB2XL8

e-mail of telefonisch

Vrije Basisschool
Sint-Paulus
François
Laurentinstituut

Gavergrachtstraat
97 - 9031 Drongen
Onderstraat 10,
9000 Gent

mail of telefoon

Indien mogelijk individuele rondleidingen. Info hierover is te vinden
op onze website vanaf 15 december!
Wij werken samen met het project buurtwandelingen op 1 februari
2022. Info via stad Gent. Infomoment zaterdag 5 februari om 10.00
uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
(geert.van.malderen@sintjv.be). Afhankelijk van de coronasituatie
plannen we nog extra initiatieven die we aankondigen via onze
website.
http://www.sintpaulusdrongen.be/onze-school/inschrijven/

Liefst contacteren via mail:
geert.van.malderen@sintjv.be of
telefonisch 09/228 87 65

mail: frlaurent.sec@onderwijs.gent.be of
gsm (bellen, smsen, whatsapp):
0499/30.83.72

https://scholen.stad.gent/francoislaurent/nieuws/inschrijvingen2022-2023

