School
(weg)wijs !

op zoek naar een school in je buurt?

School (weg)wijs helpt ouders om de scholen
in de buurt te leren kennen
meer info via
www.wetteren . be/school-weg-wijs

“Goede communicatie naar ouders, zowel door de
juffen als door de schooldirectie. Veel activiteiten.
Veel ondersteuning in de klas voor wie het nodig
heeft. Multiculturele school”

“Een warme school met het hart op de juiste plaats.
Oog voor de persoonlijke ontwikkeling van je kind,
naast de algemene doelstellingen.
Een gezellig en familiaal schooltje met een
gedreven en enthousiast team.”

School
(weg)wijs !
Is je kind geboren in 2020?
Het lijkt misschien nog veraf, maar het is bijna tijd om een
schoolkeuze te maken.
Het project School (weg)wijs wil je laten kennismaken met de
scholen dicht bij jou in de buurt. Want een goede schoolkeuze is
belangrijk. Alle scholen in Wetteren bieden kwaliteit. Toch zijn er
verschillen tussen de scholen. Om de school te kiezen, die het beste
past bij jouw voorkeur, nodigen we je uit de scholen beter te leren
kennen. Via School (weg)wijs leer je scholen en hun directies kennen
en kun je al je vragen stellen. Tijdens de schoolcontacten ontmoet je
andere gezinnen die op zoek zijn naar een school. Wie weet brengen
jullie je kindje binnenkort wel samen naar een leuke school vlakbij!
Waarom zou je kiezen voor een school dichtbij?
Een school in je buurt heeft heel wat voordelen!
Wie kiest voor een school dichtbij, kiest voor minder
ochtendstress, meer tijdswinst! Niet vast staan in het verkeer,
want naar school gaan, dat doe je gewoon te voet of met de fiets!
Even gaan spelen bij vriendjes uit de straat, ouders leren kennen
uit de buurt... Het wordt allemaal makkelijker! Op de buurtschool
maken je kinderen vriendjes die om de hoek wonen. Zo voelen ze zich
thuis in hun buurt.
Onderwijskwaliteit
Nog belangrijker dan het gemak voor de ouders en de
nabijheid van vriendjes uit de buurt voor de kinderen is uiteraard de
kwaliteit van het onderwijs. Onze buurtscholen bieden een uitstekende
kwaliteit. Ze specialiseren zich in differentiatie: onderwijs op maat.
Er is plaats voor iedere leerling op school, ieder kind krijgt
alle kansen om zich te ontplooien, te leren, om zich goed te voelen!
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De scholen
In dit boekje zetten we de zes scholen van het centrum van Wetteren
in de kijker:
 ‘t Kleuterboompje
 GO! kleuterschool ‘t Klimopje
 GO! basisschool Campus Kompas
 Sint-Gertrudis basisschool
 Sint-Jozef basisschool
 Sint-Theresia basisschool

“Alle leerkrachten kennen de
kinderen, diversiteit, kwaliteit.”

Scholen in Wetteren
Wetteren kent dus meer scholen dan deze zes, maar via School
(weg)wijs willen wij je laten kennismaken met onze
buurtscholen. We geloven dat de scholen in Wetteren centrum een
even grote kwaliteit aanbieden als de scholen buiten het centrum en
dit willen we in de verf zetten.
Hieronder vind je de andere scholen in Wetteren:
 Vrije kleuterschool De Spelewei
Ten Ede Dorp 14

“De school zet in op zorg
en het welzijn van de
kinderen”.

 Vrije lagere school Ten Ede
Edeschoolstraat 4
 GO! Leefschool Eureka
Kapellendries 85
 Vrije basisschool Massemen
Massemsesteenweg 244
 Vrije basisschool Scheppers
Cooppallaan 126
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De openklasdagen,

kom het zelf beleven

!

Een openklasdag is een moment tijdens schooltijd waarbij de
nieuwe ouders een kijkje kunnen nemen in de klas. De ouders
kunnen tijdens dit kijkmoment de school en de juf of meester in
actie zien. Samen met andere ouders krijg je een rondleiding in
de scholen naar keuze. Je kan tot drie scholen per dag bezoeken.
Interesse om deel te nemen? Je kan via de website de
school en het tijdsblok waarvoor je interesse hebt inboeken!
De scholen ontvangen je graag!



Maandag 31 januari 2022 tussen 9u en 15u.*
Vrijdag 11 februari 2022 tussen 9u en 15u.*

De opendeurdag, de school in je
buurt, een bezoekje waard !

Tijdens deze opendeurvoormiddag kom je langs met je peuter in de
scholen van je keuze. Ontmoet de directie, stel vragen, snuif de sfeer
op tijdens een rondleiding.
Laat je overtuigen door de troeven van onze buurtscholen.


Zaterdag 12 februari 2022 tussen 9u en 12u.*

* Afhankelijk van de dan geldende covid-19 maatregelingen, kunnen er
nog wijzigingen komen in de voorziene activiteiten.
Kijk steeds op de website voor de meest actuele info en om in te
schrijven: www.wetteren.be/school-weg-wijs
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‘t

kleuterboompje

Boomkwekerijstraat 26
9230 Wetteren
09/369.53.94
tkleuterboompje@wetteren.be
https://www.wetteren.be/-t-kleuterboompje-2
Oudercomité ‘t Kleuterboompje

Opvang mogelijk
08.00u - 16.00u (op school)
07.00u - 18.30u (IBoompje)

Slaapmogelijkheid
Ja - in apart klasje

D ire c tie
Mar tine De Vu s s er

Echt onderwijs op maat van uw kleuter.
Toilettraining, middagdutje kan nog op school, begeleiding
tijdens de maaltijden. Werken aan zelfredzaamheid,
taalvaardigheid en weerbaarheid.
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We begeleiden de kleuters samen met hun
ouders naar een positieve school-ervaring.
Op regelmatige tijdstippen een extra juf in de klas.
Ook kleuters die extra zorg nodig hebben zijn welkom.
We zijn vertrouwd met een nauwe samenwerking
met het CLB en therapeuten.

“Gezellig op kleutermaat!’”

Bewegen vinden wij belangrijk: doorheen vier kleuterklassen
bereiden we de kleuters voor op het fietsbrevet. Voor de
tweede en derde kleuterklas staat om de twee weken een
sportles in de sporthal op de agenda. Voor de kleuters van de
derde kleuterklas is de gratis cursus watergewenning
opgenomen in hun kalenderjaar.

De klasjuf en de zorgjuf zorgen samen
voor onderwijs op maat.

D ire c tie
Mar tine De Vu s s er

“Beleven” doen we binnen en
buiten de schoolmuren.
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GO! kleuterschool
‘t klimopje
Kapellestraat 82
9230 Wetteren
09/365.60.30
basisschool@campuskompas.be
www.campuskompas.be
GO-Campus-Kompas-Basisschool
Opvang mogelijk
07.00u - 15.50u
tot 18.00u (avondopvang in

Slaapmogelijkheid
Ja - in apart klasje

Campus Kompas)

D ire c tie
Peter Dumon

Kleuterschool ’t Klimopje is een kleinschalige school in het
groen waar een familiale sfeer heerst.
We baseren ons op de nieuwste inzichten op hedendaags
onderwijs en bieden onderwijs en zorg op maat aan, zowel
voor kleuters die extra hulp nodig hebben als voor kleuters die
een uitdaging vragen.
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’t Klimopje is een nieuwe school met een
klimaatgezonde speelplaats!
We zijn een gezonde school zowel naar drankenbeleid als visie
op spelen. Ouders zijn welkom, samen werken we aan
de ontwikkeling van uw kind.

“Wij zetten onderwijs
ondersteboven om het beste
onderstebo
uit elke leerling
lee
te halen”

In kleuterschool ‘t Klimopje gaan de
kleuters vanaf de derde kleuterklas
zwemmen (watergewenning).
Ze kunnen spelen op een groene avontuurlijke
kleuterspeelplaats en er zijn veel activiteiten in de
buitenruimte. Het warme middagmaal wordt gegeten in een
rustige ruimte, de boterhammetjes in de klas.

Er is ook een vlotte doorstroming mogelijk naar
het eerste leerjaar van Campus Kompas.

D ire c tie
Peter Dumon

Er is een gratis busdienst naar Campus Kompas Noordlaan.
De ochtendopvang vindt plaats in ’t Klimopje, de avondopvang
op Campus Kompas.
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GO! basisschool
Campus Kompas
Noordlaan 10
9230 Wetteren
09/365.60.30
basisschool@campuskompas.be
www.campuskompas.be
GO-Campus-Kompas-Basisschool
Opvang mogelijk
07.00u - 18.00u
ook op woensdag

Slaapmogelijkheid
Ja - in apart klasje

D ire c tie
Peter Dumon

Onze school is niet zomaar een school.
In onze dagdagelijkse werking baseren we ons op de
nieuwste inzichten op hedendaags onderwijs.
Wij bieden leerlingen onderwijs en zorg op maat zowel voor
leerlingen die extra hulp nodig hebben als voor leerlingen die
een uitdaging vragen (klimklaswerking).
We leren de leerlingen om eigen keuzes te maken en
grip te krijgen op het eigen leerproces. We begeleiden hen in
zelfstandigheid, ambitie en ook om een open blik te hebben op
de maatschappij van morgen. Leerlingen op onze campus
ervaren dan ook al gauw de bijzondere sfeer die
er heerst: een sfeer van verdraagzaamheid en vertrouwen.
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Ouders zijn welkom op onze school, samen
werken we aan de ontwikkeling van uw kind.

“Wij zetten onderwijs
ondersteboven om het beste
onderstebo
uit elke leerling
lee
te halen”

Kleuterschool Campus Kompas.

Onze kleuterschool is kleinschalig, ze heeft een
eigen plekje op de groene campus.

Lager onderwijs Campus Kompas
Ook de kinderen van het lager onderwijs hebben een groene
en avontuurlijke speelplaats. Het warme middagmaal wordt
apart gegeten in het schoolrestaurant, boterhammen in de
klas. We zetten in op fietstraining, vernieuwde aanpak
wiskunde via het ijsbergrekenen en lezen met het traject LIST
(Lezen Is Tof). En er is een vlotte doorstroming mogelijk naar
de middenschool op de campus.

D ire c tie
Peter Dumon

Vanaf de derde kleuterklas wordt er
gezwommen (watergewenning) , onze kleuters eten hun
warme maaltijd apart in het schoolrestaurant, boterhammen
in de klas.
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Sint-Gertrudis basisschool
Florimond Leirensstraat 31
9230 Wetteren
09/366.15.54
secretariaat@gertrudisbasis.be
www.gertrudisbasis.be
Gertrudisbasiswetteren

D ire c tie
Eli s a Van A s s c he & Kathleen De Winne

Opvang mogelijk
07.00u - 18.00u
ook op woensdag
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Slaapmogelijkheid
Ja - aparte slaaphoek
in de klas

Zorg op maat staat bij ons centraal.
Uw kind wordt door een uitstekend zorgteam, dat bestaat uit
twee zorgcoördinatoren en vier zorgleerkrachten, nauw
opgevolgd. Wij bieden zorg op maat aan, d.w.z. zorg in herhaling,
verdieping en uitbreiding bij leerlingen
die meer uitdaging nodig hebben.

Onze school geeft optimale kansen en voorziet
gepaste begeleiding en opvolging.
Extra aandacht voor de peuters.
U kan uw peuter dagelijks afzetten in de klas zelf, de peuters
eten in de eigen klas (rustiger, geborgen, eten vlotter),
er is een aparte speelplaats voor hen.
Iedere voormiddag is er een kinderverzorgster in de klas.

Een school waar positief wordt omgegaan met verschillen!
De leerlingen (kleuter en lager) worden uitgedaagd om te
experimenteren en te ontdekken.

Onze school engageert zich om
een echte STEM-school te worden.
We zetten in op ICT. Er is een eigen computerklas die ook door
de kleuterafdeling wordt gebruikt.
Bewegen is belangrijk! Onze peuters sporten reeds twee lesuren
per week. Vanaf de 2de kleuterklas geven we ook
kleuterzwemmen. We zetten hoog in op oudercommunicatie.

D ire c tie
Eli s a Van A s s c he & Kathle en De Winne

“Een school waar kinderen en
ouders zich goed voelen”
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Sint-Jozef basisschool
Wegvoeringstraat 59
9230 Wetteren
09/369.23.91
secretariaat@sintjozefbasis.be
www.sintjozefbasis.be
Sint-Jozef-basis-Wetteren

D ire c tie
Nat ac ha De B ie & C armen B auwen s

Opvang mogelijk
07.00u - 18.00u
ook op woensdag
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Slaapmogelijkheid
Ja - bedjes in de klas

Zorg op maat.
We vinden dat elk kind uniek is, met eigen talenten en
capaciteiten. Om recht te doen aan verschillen tussen
kinderen is er ruimte en aandacht voor differentiatie. Er is
ondersteuning van ons uitgebreid zorgteam (co-teaching, zorg
in en uit de klas, aandacht voor taal- en leesvaardigheden,
aandacht voor extra uitdaging voor sterke leerlingen, taaljuf,...).
Huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag.
Onze school bevindt zich aan de groene rand van Wetteren
Het “zachte groen” in ons schoollogo staat als kleur voor het
zorgzaam omgaan met elkaar en met de natuur.

Er is een mooie, grote speelweide achteraan
de school.
We promoten het drinken van water, het eten van fruit en
groenten op school. We engageren ons voor ‘Operatie Proper’
en ruimen op geregelde tijdstippen het zwerfafval op in de buurt
van onze school.

Een open en nauw contact met onze ouders is voor ons
enorm waardevol.
We willen samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling
van de kinderen.

Samenwerking met de WZC Schelderust
en WZC Sint-Jozef
Er zijn gezamenlijke activiteiten zoals
voorleesmomenten tijdens de voorleesweek,
sterzingen, samen carnaval vieren, …
.

Zorg voor de allerkleinsten
Er is een nauwe samenwerking met het kinderdagverblijf
Sint-Jozef. Er zijn wenmomenten voor de allerkleinsten.
Elke voormiddag is er een kinderverzorgster
aanwezig en er is een aparte speelplaats
voor de peuters en kleuters.
Kleuterzwemmen vanaf de
derde kleuterklas.
Een leeskamer waar er op leesplezier
wordt ingezet.

D ire c tie
Nat ac ha De B ie & C armen B auwen s

“Samen en met zorg voor elkaar,
maken wij kleine en grote dromen
waar”
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Sint-Theresia basisschool
Kapellewegel 1A
9230 Wetteren
09/369.58.64
secretariaat@schooloverbeke.be
www.schooloverbeke.be
Vrije-Basisschool-Overbeke

D ire c tie
C armen B auwen s & Nat ac ha De B ie

Opvang mogelijk
07.00u - 18.00u
ook op woensdag
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Slaapmogelijkheid
Ja - aparte ruimte
Kinderverzorgster
elke voormiddag

Een uitgebreid zorgaanbod.
Professionele zorgleerkrachten bieden zorg in kleine groep,
individueel of in klasverband (co-teaching).
Er is een kangoeroeklas voor kinderen die nood hebben aan
extra uitdagingen. We bieden de mogelijkheid tot
huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag.

Onze school is een groene en
gezonde school.
We hebben een mooie groene speelweide en zijn een
MOS school. Bij mooi weer eten de leerlingen van de
lagere school zoveel mogelijk buiten. We promoten het drinken
van water en elke dag eten we fruit of groenten. We hebben
aandacht voor een gezonde geest in een gezond lichaam en
bieden veel bewegingskansen aan. Elke klas heeft twee
uurtjes turnen per week, vanaf de derde kleuterklas wordt er
ook op regelmatige basis gezwommen. Onze kleuters kunnen
dagelijks fietsen op de speelplaats.

Samenwerking met rusthuis ‘Armonea’
Spelnamiddag, optreden carnaval, sterzingen,
paaseieren rapen, …
Geborgenheid voor de kleuters
De kleuters eten hun middagmaal in de eigen klas,
samen met de klasjuf.
Tijdens de middagpauze hebben
de kleuters en lagere schoolkinderen
hun eigen groene speelzone.
In de voor- en namiddag speeltijd
spelen onze kleuters en lagere
schoolkinderen op verschillende
tijdstippen.

D ire c tie
C armen B auwen s & Nat ac ha De B ie

“Kwaliteits
“Kwaliteitsonderwijs
in een
vernieuw(en)de groene omgeving”
vernieuw(
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Scholen op de kaart
 Katholiek Onderwijs  Gemeentelijk Onderwijs  Gemeenschapsonderwijs


1


2
1. GO! basisschool Campus Kompas
2. Sint-Theresia basisschool
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et

3. GO! kleuterschool ‘t Klimopje
4. Sint-Gertrudis basisschool
5. Sint-Jozef basisschool
6. ‘t Kleuterboompje
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Ellen, mama van
Oona, Ava en Nel,
koos bewust voor een
school in de buurt.
“De aanpak van de buurtschool
en de groene omgeving spraken
me meteen aan. Ook het feit dat
onze kinderen kunnen opgroeien in
diversiteit vind ik een
meerwaarde.”

“Een school in het groen
met een echt ruimdenkend
TOPTEAM.”

“Een kind kan hier echt
een kind zijn en de wereld
ontdekken!”

“Wij kiezen al jaren voor onze
buurtschool.”

20

Chihab & Amira,
mama en papa van
Ibrahim, Aasya en Isra

Stefanie en Jasper kozen
voor hun zoontje Finn een
school dichtbij.
“In onze zoektocht naar een
school voor Finn, hadden we
direct een heel goed gevoel
bij de school.
We wisten eigenlijk meteen:
dit is het!”

“We hebben het echt
getroffen want deze toffe
school ligt dan ook nog
eens op wandelafstand
van ons thuis.”

“Enthousiaste leerkrachten
en directie, vernieuwend
onderwijs, mooie
buitenruimte,...”

“Wij zijn heel tevreden over
onze buurtschool,
het onderwijs is op maat
van je kind.”

“De kinderen gaan met
plezier naar school en ook voor
ons als ouders is de sfeer
super!”

M

School
eer info over ( eg)

w wijs !

Heb je vragen of wens je meer info?
Neem contact op via e-mail op schoolwegwijs@wetteren.be
of neem een kijkje op onze
website www.wetteren.be/school-weg-wijs

richt de camera van je
smartphone op de qr code
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info aanmeldingssysteem
Deelgenomen aan de openklasdagen en de opendeurdag
van School(weg)wijs?
Scholen vergeleken en een schoolkeuze gemaakt?
Wetteren werkt met een centraal aanmeldingsysteem.
Je moet eerst je kind aanmelden, pas daarna kan je inschrijven.
Wie moet aanmelden?
 Ouders met kinderen geboren in 2020.
 Ouders van kinderen die van school willen veranderen.
 Ouders van kinderen die nog nooit in een school ingeschreven zijn.
Aanmelden is makkelijk!
Stap 1: Maak uw schoolkeuzes.
Stap 2: Meld uw kind aan via https://laarne-wetteren.aanmelden.in
tussen 1 maart 2022 (12u) en 31 maart 2022 (19u).
Stap 3: Ontvang een bericht uiterlijk tegen 29 april 2022.
Stap 4: Schrijf uw kind in op school tussen 3 mei 2022 en 31 mei 2022.
Wie zijn of haar kind niet aanmeldt, kan pas vanaf 7 juni 2022
inschrijven en dat op de scholen waar er op dat moment nog vrije
plaatsen zijn. Uw kind tijdig aanmelden is dus zeker van belang.
Vragen?
Neem contact op via:
0474/56.67.18
naarschool@huisvanhetkindlww.be
https://laarne-wetteren.aanmelden.in of scan
Infosessies digitaal aanmelden:
dinsdag 22/02/2022 van 19u30 tot 20u30
donderdag 24/02/2022 van 19u30 tot 20u30
schrijf je in via
https://www.huisvanhetkindlww.be/inschrijveninfosessieaanmelden
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“Een school met een hart voor kinderen, met
vlotte communicatie, met differentiatie waar nodig,
met een ruime en groene speelplaats.”

V.u. Alain Pardaen, Burgemeester, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren / foto’s De Mulder Nathalie

“Er wordt veel gedaan met, door en voor de
kinderen. Iedereen telt. Geweldige begeleiding
voor kinderen die het wat moeilijker hebben en
extra uitdaging voor kinderen die dat nodig hebben.”

