
Op zoek naar 
een goede 
buurtschool?

Schrijf je in  
voor de activiteiten

INFOAVOND MET SCHOLENMARKT
dinsdag 12 januari 2021 om 18 u 30, 19 u 30 of 20 u 30
Sport-en Jeugdcomplex (Sportlaan 2)

Maak kennis met alle deelnemende scholen en stel je vragen aan 
directie en ouders  die al een kind hebben op de school. Bovendien 
ontdek je hoe het aanmeldsysteem werkt en ontmoet je andere 
geïnteresseerde ouders uit je buurt. Om besmettingsgevaar te 
vermijden zijn er drie verschillende aanvangsuren.
Schrijf je in op onze website of via e-mail.

OPENSCHOOLDAGEN
dinsdag 26 januari en vrijdag 5 februari 2021
schoolbezoeken om 08 u 45, 10 u 30 en 13 u 45

Bezoek de school of scholen die je wenst samen met een klein groepje 
andere ouders. Je krijgt een unieke blik op het schoolleven tijdens de 
lesuren. De rondleidingen starten om 08 u 45, 10 u 30 en 13 u 45. Je kunt 
dus tot drie scholen per dag bezoeken.
Schrijf je zeker op voorhand in !

OUDERBABBELS
zaterdag 27 februari 2021 vanaf 10 u (tot 12 u) 
Sport- en Jeugdcomplex

Starten op school: wat betekent dat voor jou als ouder? Wat verwacht 
de school van je? Welke activiteiten organiseren ouders van deel
nemende scholen? Ouders die al een kind hebben op de school geven 
je een eerlijk beeld van hoe het voor jou en je kind is om deel uit 
te maken van de school. Dat kan helpen als je nog twijfelt over je 
schoolkeuze. Ook je kindje(s) zijn welkom en kunnen er samen spelen. 
Schrijf je in op onze website of via e-mail.

Ontdek scholen in Lokeren  
bij jou om de hoek

Over School in zicht 
naar evenwichtige buurtscholen

School in zicht vzw informeert 
ouders en brengt hen samen. 
Tijdens onze activiteiten maak je 
kennis met scholen uit je buurt – 
zonder verplichtingen. School in 
zicht werkt in opdracht van stad 
Lokeren. We streven naar scholen 
die een afspiegeling zijn van hun 
buurt en beogen een goede sociale 
en cultureel-etnische mix op 
Lokerse basisscholen.

Waarom nemen net 
deze scholen deel?
De scholen in het centrum van Lokeren 
streven ernaar om echte buurtscholen 
te zijn: scholen voor alle kinderen uit 
de buurt. Of hun ouders nu autochtoon, 
allochtoon, hoog of laagopgeleid, kans
arm of kansrijk zijn. Soms krijgen de 
scholen te maken met vooroordelen. Ligt 
het niveau te laag? Zal mijn kind er wel 
aansluiting vinden bij andere kinderen? 
School in zicht geeft je de kans om zelf te 
oordelen – voormalige deelnemers zijn 
vaak verrast dat de school om de hoek 
zo veel troeven heeft. Zo kunnen deze 
scholen jouw kind onderwijs, zorg én 
uitdaging op maat bieden. Daarnaast 
leren kinderen met verschillende 
achtergronden er samenleven: een 
waardevolle vaardigheid voor hun  
verdere leven.

We zijn heel tevreden over onze deelname aan  

School in zicht en vonden een zeer aangename school  

voor onze kleine jongen.

— Ana & Oscar, ouders van Bruno

vzw School in zicht, 
Lovelingstraat 62,  
2060 Antwerpen

fotografie
Paul De Malsche

Privacybeleid School in zicht, 
zie: schoolinzicht.be/privacy

Would you like more 
information in English? We do 
our best to help you via e-mail 
or by phone.

Voulez-vous plus 
d’informations en français? 
Nous essayons de vous aider 
par e-mail ou par téléphone.

Waarom meerdere scholen 
bezoeken? – Aanmeldsysteem
Alle gezinnen die een plek zoeken 
in een Lokerse basisschool moeten 
hun kinderen aanmelden via 
lokeren.aanmelden.in (zonder ‘www’). 
Ook als je kindje in het najaar geboren is 
en pas in september 2022 start. Bij het 
maken van een schoolkeuze kun je tot vijf 
scholen opgeven. Tijdens onze Infoavond 
geeft een deskundige meer uitleg over het 
aanmeldsysteem

Meer informatie  
over School in zicht op
www.schoolinzicht.be

Like en volg ons op: 
facebook.com/Schoolinzicht

Schrijf je in voor onze activiteiten 

via www.schoolinzicht.be/lokeren
per telefoon: 03 270 38 05  
per e-mail: inschrijven@schoolinzicht.be

In het licht van de coronacrisis kan de invulling van de 
activiteiten wijzigen. Hou onze website en Facebookpagina in 
de gaten voor aanpassingen in het aanbod.

1474_SIZ_lokeren-3luik.indd   1-3 18/11/20   14:58



 

A N T W E R P S E S T E E N W E G

G E N T S E S T E E N W E G

K
O

N
IN

G
IN

  FA
B

IO
L

A
L

A
A

N

KO N I N G B O U D E W IJ N L A A N

Leer scholen  
in je buurt 
kennen 

School in zicht bood ons enorme gemoedsrust tijdens een spannende 

periode in het leven.
— Nele & Alex, ouders van Helena

Ik vond het een leuke ervaring om met andere ouders  te babbelen over de scholen.— Annye, mama van Emily

We vonden een gezellige school met veel aandacht voor creativiteit. 

De school is een mooie afspiegeling van onze samenleving.

— Benedicte & Dick, ouders van Idris & Otis

 Bengel Zelebaan 9 

 De Springplank Azalealaan 2

 De Tovertuin Hoogstraat 51

 Duizendvoet kleuterafd. OLV-college Dwarsstraat 1a

 De Madelief Luikstraat 77

 Onze-Lieve-Vrouwcollege (lager) Heilig Hartlaan 1b

 Veertjesplein Veerstraat 10 

Is jouw kindje geboren 
in 2019? Dan maak je 
binnenkort een schoolkeuze! 

Een belangrijk moment – want je wil 
een fijne school voor je peuter. School 
in zicht nodigt je uit om scholen in 
jouw buurt te leren kennen tijdens 
onze activiteiten. Dit jaar zien die er 
weliswaar iets anders uit. Toch krijg je 
ook in coronatijd de kans om in contact 
te komen met scholen en ouders vóór je 
je schoolkeuze maakt.

•  Leer zeven kwaliteitsvolle  
scholen kennen 

•  Bezoek tot drie scholen op één dag

•  Krijg een unieke inkijk in het school
leven tijdens een doorde weekse 
schooldag

Schrijf je in voor de activiteiten  
via schoolinzicht.be/lokeren

Waarom kiezen ouders voor de buurtschool?
 In de buurtschool leren kinderen de wereld al spelend 
kennen. De diversiteit uit de buurt is er een evidentie. 
Daarnaast zorgt een  school dichtbij voor gemak, 
tijdwinst en minder verkeersstress. En nog belangrijker: 
de speelkameraadjes wonen om de hoek!

School in zicht spant zich in 
om alle activiteiten corona-
proof te laten verlopen.

Deelnemende scholen

 Een overzicht van álle scholen in Lokeren vind je op 

aanmelden www.naarschoolinlokeren.be
Ook bij de scholen die niet deelnemen aan School in zicht  

is je kind welkom.
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