Inschrijvingen

Kleuter- & lager onderwijs

Wanneer mag mijn kleuter naar school?
Via onderstaande tabel kan je opzoeken wanneer jouw zoon of dochter mag
starten in de kleuterklas.

Geboren voor...

Mag starten op...

2 maart 2019

1 september 2021

9 mei 2019

8 november 2021 (na de herfstvakantie)

11 juli 2019

10 januari 2022 (na de kerstvakantie)

2 augustus 2019

1 februari 2022

8 september 2019

7 maart 2022 (na de krokusvakantie)

20 oktober 2019

19 april 2022 (na de paasvakantie)

1 december 2019

30 mei 2022 (na Hemelvaart)

Kinderen geboren van 1 december 2019 tot en met 31 december 2019
starten op 1 september 2022, maar moeten nu al ingeschreven worden omdat
ze geboren zijn in 2019.

Sommige peuters
hebben nog nood aan een middagdutje.
In de voormiddag naar school en in
de namiddag naar huis of de
kinderopvang kan een goede oplossing
zijn in het begin. Sommige van onze
scholen hebben ook een slaapklasje,
waar de kleinste peutertjes een
dutje kunnen doen
over de middag.

Wanneer mag mijn kleuter naar school?

Mijn kindje kan...

De beste manier om dit te ontdekken is door de kleuterklas zelf eens te
bezoeken. (bv. bij een wenmoment of opendeur). Praat erover met de
leerkracht indien je twijfels zou hebben.
… zelf jas en muts aandoen.
… boekentasje terugvinden tussen de andere.
… spelen met andere kindjes.
… zeggen dat het naar het toilet moet.
… enkele uurtjes zonder mama en papa.
… begrijpen dat mama of papa straks terugkomen.
… hele of halve dagen wakker blijven.

Kan je kind al enkele zaken uit bovenstaand lijstje?
Dan zal het vast klaar zijn om naar school te gaan.
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Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Gemeentelijk onderwijs
Vrij onderwijs
Gemeenschapsonderwijs

School

Adres

Extra

A

Het Kompas

Kardinaal J. Cardijnstraat 1
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Gemeentelijke

A basisschool

Het Kompas
Gemeentelijk onderwijs

In het centrum van Sint-Gillis-Waas
en toch omgeven door veel groen
vind je gemeentelijke basisschool
Het Kompas.
Leerlingen kunnen zich uiten,
ontspannen en ontwikkelen in een
open, kindgerichte sfeer.
Onderwijs op maat van ieder kind
met ervaringsgerichte accenten en
aandacht voor sport en spel.
Het Kompas
Kardinaal J. Cardijnstraat 1
9170 Sint-Gillis-Waas
03 727 17 70
directie@gbshetkompas.be
www.gbshetkompas.be

B

GO! Leefschool

De Sterappel
Nieuwstraat 6
9170 Sint-Gillis-Waas

De Sterappel
Gemeenschapsonderwijs

03 770 56 39
directie@sterappel.be
www.sterappel.be

Ervaringsgericht basisonderwijs, net
even iets anders! In leefgroepen werken
we volgens:
De ‘vijf’ fasen van een leefschool
•

Geborgenheid en veiligheid

•

Het Wij-gevoel

•

Leren door te doen

•

Initiatief nemen, evalueren en filosoferen

De ‘axenroos’ aan sociale
vaardigheden. Verschillende
‘werkvormen’ zoals
•

kringgesprekken

•

contract- en hoekenwerk: leren
plannen en leren

•

projectwerking: betrokken vanuit
eigen interesse

•

atelier, forum,
outdoor-learning

•

graadsklassen, peertutoring

•

leergebiedoverschrijdend werken

•

ijsbergrekenen

Samen met leerlingen, ouders en het
team werken we aan een
betrokken school om fier op te zijn!
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Vrije basisschool

C De Klimop
Vrij onderwijs

Elke dag opnieuw staat het dynamisch schoolteam klaar om je kind
een school aan te bieden, een laboratorium waar ze kunnen
proeven van samen leren, samen werken, samen spelen, samen
sporten, samen zijn, kortom : waar ze de smaak van het samen leven
te pakken krijgen. We streven ernaar om een school te zijn waar
kinderen het leren ‘aangenaam en aantrekkelijk’ vinden, een haven
waar kinderen zich ‘thuis’ voelen.

Vestiging Hoogeinde
Sint-Niklaasstraat 136
9170 Sint-Gillis-Waas
03 770 51 08
info@vbsdeklimop.be
www.vbsdeklimop.be

Vestiging Kerkstraat
Kerkstraat 91
9170 Sint-Gillis-Waas
03 770 65 61
info@vbsdeklimop.be
www.vbsdeklimop.be

De Zandloper
Zandstraat 16
9170 Sint-Gillis-Waas
03 790 19 10

Gemeentelijke school

D De Zandloper

directie@glszandloper-gom.be
www.glszandloper-gom.be

Gemeentelijk onderwijs

Langs de Zandstraat, recht tegenover kleuterschool Pieternel kan je
De Zandloper vinden.
Een school voor leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar.
•
•
•

Eigen speelbos
MOS-groep met moestuin en kippen
Nieuwe bijgebouwen en speelplaats vanaf 2022
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Kleuterschool

E Pieternel
Vrij onderwijs

Een bord aan de Zandstraat maakt je duidelijk waar je moet zijn. De
lange oprijlaan maakt het voor je kleuter mogelijk om vol enthousiasme
naar de schoolpoort te rennen.
De ruime speelplaats met een aantal hoekjes zorgt voor een
aangename omgeving tijdens de
speeltijd. De speeltuigen geven de kleuters de kans om op een veilige
manier hun motorische vaardigheden te ontwikkelen.
De grote centrale polyvalente ruimte doet dienst als refter, overdekte
speelplaats, fietsplaats, feestzaal en nog veel meer.
De klasjes zijn omringd door een groene omgeving waar naar hartelust
gespeeld en gewandeld kan worden.

Kleuterschool Pieternel
Zandstraat 23
9170 Sint-Gillis-Waas
03 777 14 93
directie@pieternel.be
www.pieternel.be

F

Vrije basisschool

De Eeckberger
Vrij onderwijs

Vlak naast het prachtige Stropersbos, op de plaats van de vroegere
kerk, werd een nieuw gebouw opgetrokken door basisschool De
Eeckberger.
Een thuis voor alle leerlingen met oog voor omgeving, multimedia en
samenhorigheid.

De Eeckberger
Stroperstraat 5A
9170 Sint-Gillis-Waas
03 770 66 85
directie@eeckberger.be
www.eeckberger.be
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GO! Basisschool

G De Bron

Gemeenschapsonderwijs

De Clingse bossen en Klingspoor aan de overkant, eigen schoolvervoer en warme maaltijden op school zijn nog maar een paar troeven van
basisschool De Bron.
Een plaats waar leerlingen zich thuis voelen en bijleren over sport en
spel, wetenschap, techniek en natuur.

De Bron
Buitenstraat 2
9170 Sint-Gillis-Waas
03 770 57 11
directie@bsdebron.be
www.bsdebron.be

H Vrije basisschool

De Hoge Geest
Vrij onderwijs

Aan de rand van de Clingse Bossen, vlakbij de natuur, is vrije
basisschool De Hoge Geest gevestigd. Een echte
bewegingsschool, want bewegen stimuleer het leerproces.
Naast een groot oog voor de natuur wordt er heel veel
aandacht gegeven aan multimedia, een snelle wereld waarin
onze kinderen vandaag opgroeien.

De Hoge Geest
Kieldrechtstraat 8
9170 Sint-Gillis-Waas
De Hoge Geest
Hulststraat 42
9170 Sint-Gillis-Waas

03 770 70 09
directie@dehogegeest.be
www.dehogegeest.be

03 770 70 09
directie@dehogegeest.be
www.dehogegeest.be
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Vrije basisschool

De Wegwijzer
Vrij onderwijs

In de rustige Kloosterstraat, midden in het
landelijke Meerdonk vinden we basisschool
De Wegwijzer. Een thuis voor kleuters en
leerlingen tot en met het 3de leerjaar die
zich centraal wil blijven stellen in de wijk en
de parochie.
Daarom is er extra aandacht voor de
omgeving, samenwerken en
samenhorigheid.
De Wegwijzer
Kloosterstraat 20
9170 Sint-Gillis-Waas
03 773 43 65
eeckberger@telenet.be
www.eeckberger.be

Gemeentelijke lagere school

J GOM Meerdonk
Gemeentelijk onderwijs

In het landelijke Meerdonk kunnen
leerlingen van het 4de tot en met
het 6de leerjaar terecht in
gemeentelijke lagere school GOM.
Met een speelplaats én speelweide,
klasoverschrijdende activiteiten, een
jaarlijkse musical en tal van
leuke uitstappen kan elk kind hier
ten volle zijn talenten ontwikkelen.

GOM Meerdonk
Margrietstraat 14
9170 Sint-Gillis-Waas
03 773 40 55
directie@glszandloper-gom.be
www.glszandloper-gom.be
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d'Academie

Podium

Wil je graag een instrument bespelen of acteren? In Sint-Gillis-Waas kan
je de artiest in jou tot uiting laten komen.

Woord
Ben je 6 jaar of word je 6 voor het einde van het kalenderjaar, dan kan je les
volgen in de studierichting ‘woord’.
Per week volg je één uur algemene verbale vorming
waarbij je de juiste uitspraak van klinkers,
medeklinkers en tweeklanken leert. Te vlug,
te stil of onverstaanbaar praten en een
foute ademhaling behoren tot het
d’Academie podium
verleden. Aan de hand van boeiende
Hofstraat 13
oefeningen leer je spreken voor
9100 Sint-Niklaas
publiek, improviseren…
03 778 38 50
De 6- en 7-jarigen kunnen proeven van
samwd@sint-niklaas.be
de lessen tijdens de woordinitiatie.
www.podium.academiesintniklaas.be
Vanaf 8 jaar neem je deel aan het ‘Lab
of dienst Onderwijs
spreken en spelen’. De lessen vinden
plaats op woensdagnamiddag in
gemeentelijke lagere school De Zandloper in
Sint-Pauwels.

En natuurlijk is er ook nog muziek
Kinderen die 6 jaar (of nog 6 worden het einde van het
kalenderjaar) en ouder zijn kunnen zich inschrijven voor
de richting muziek.
De eerste graad of muziekinitiatie is er voor de allerkleinsten,
voor 6- en 7-jarigen, en duurt 2 jaar. 1 uur per week leren de
kinderen spelenderwijs kennis maken met de wondere wereld van
muziek en de instrumenten.

Vanaf 8 jaar is er de tweede graad, deze duurt 4 jaar en kent 3 wekelijkse
lestijden. Na de muziekinitiatie ben je klaar voor het muzieklab. Het lab
bestaat uit twee grote luiken: een algemeen cultureel vormend luik en een
luik groepsmusiceren, waar je met je stem of met verschillende instrumenten
samen leert musiceren. Het derde wekelijkse lesmoment is het instrument,
waar je individueel gecoacht wordt door een professionele muzikant. De
tweede graad is ook het startpunt voor volwassenen, voor hen telt dit traject
3 jaar.
De derde graad loopt over een periode van 3 jaar en kent 3 wekelijkse
lesmomenten:
•

Muzikale en culturele vorming is het algemeen vormend vak, toegespitst
op jouw studierichting. Dit volg je 1 uur per week.

•

Instrument naar keuze, 1 uur per week.

•

Groepsmusiceren vocaal/instrumentaal, 1 uur per week. Hiervoor kan je
terecht bij het koor, (pre-)orkest, één van onze kamermuziekensembles,
het ensemble oude muziek of het hedendaags ensemble (in overleg met
de leerkracht).

De vierde en laatste graad duurt 3 jaar en kent 2 wekelijkse lestijden. In de
vierde graad wordt een onderscheid gemaakt tussen vertolkend
muzikant (1 uur instrument en 1 uur keuzevak), waarbij de
nadruk op het uitvoerende wordt gelegd, en creërend
muzikant die zich meer richt op het
theoretische en creërende (1 uur
instrument of compositie, 1 uur
muziektheorie of mvc gevorderd).

d'Academie

Beeld

Wil je graag creatief aan de slag? In
Sint-Gillis-Waas kan je de kunstenaar
in jou tot uiting laten komen.
Voor kinderen en jongeren zijn er de
ateliers na school, op woensdag en in
het weekend. In elke deelgemeente
kunnen kunstenaars-in-spé terecht in
een atelier.

d’Academie Beeld
Boonhemstraat 1
9100 Sint-Niklaas
03 778 38 70
academie@sint-niklaas.be
www.beeld.academiesintniklaas.be
of dienst Onderwijs
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Kleurplaat

Heb jij alle diertjes al ontdekt? Hier kan je ze ook zelf kleur geven.
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Dorpsfotograaf: Rudi Wielandt - Bedankt aan de scholen van Sint-Gillis-Waas

