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In een jonge gemeente als Wuustwezel worden
jaarlijks een tweehonderdtal kinderen geboren, die
tweeënhalf jaar later met hun eerste boekentasje
door de poort van de kleuterschool stappen. Een
grote stap voor je kind, maar ook voor jou.
In Wuustwezel is er ruimte om te leven, maar
ook om te leren. In de vijf woonkernen (Gooreind,
Loenhout, Sterbos, Braken en Wuustwezel) vind je
een totaalaanbod van niet minder dan tien kleuteren lagere scholen. Scholen op mensenmaat,
verankerd in hun leefgemeenschap. De voordelen
liggen voor de hand: kortere en dus veiligere
verplaatsingen van en naar school, leerkrachten
die een band hebben met de lokale gemeenschap,
de vriendjes uit de klas zijn de speelkameraadjes
uit de wijk, de sport- of jeugdvereniging. Ook
voor de buitenschoolse kinderopvang en het
deeltijds kunstonderwijs opteren wij voor een
gedecentraliseerde werking: vijf Stekelbeeslocaties
in de buurt van de scholen en lessen van de
academie in Gooreind, Wuustwezel en Loenhout.
Met deze gids willen we je op weg helpen om
een goede school te vinden voor je kind. Of ben
je op zoek naar een interessante opleiding in
avondonderwijs of een bruikbare opvoedingstip?
Naast contactgegevens van de scholen vind je in
deze gids ook algemene informatie over onderwijs,
vorming en opvoeding.
Veel lees- en leerplezier!

Burgemeester

Schepen van Onderwijs
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ONDERWIJSINFO
Voor het eerst naar school
NAAR DE KLEUTERKLAS

Kinderen die nog geen zes jaar zijn, hoeven
strikt genomen nog geen onderwijs te
volgen. Toch gaan bijna alle kinderen in
Vlaanderen naar de kleuterschool. Niet
verwonderlijk als je weet dat ze er sociale en
praktische vaardigheden leren en vertrouwd
geraken met taal. De kleuterschool is een
goede voorbereiding op het lager onderwijs.
Je kleuter mag starten in de kleuterschool
wanneer hij of zij minstens 2,5 jaar is.
Er zijn zeven vaste instapdata voorzien voor
kinderen tussen 2,5 en 3 jaar:
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•

•
•

De eerste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-,
krokus- en paasvakantie
De eerste schooldag van februari
De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Voor kleuters van drie jaar of ouder gelden
de instapdata niet. Zij kunnen op elke
schooldag starten in de kleuterschool. Neem
contact op met de school van je keuze om
je kind in te schrijven en voor alle verdere
vragen.
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Kosten en schooltoelagen
WAT KOST NAAR SCHOOL GAAN?

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is
gratis. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen. Ook de materialen die strikt
noodzakelijk zijn voor de ontwikkelings
doelen (kleuteronderwijs) en eindtermen
(lager onderwijs) zijn gratis. Zwemlessen
zijn gratis gedurende één schooljaar in het
lager onderwijs, om de eindterm op vlak
van zwemmen te bereiken.

HEB IK RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE?

Een school- of studietoelage is financiële
steun van de Vlaamse overheid om de
school- of studiekosten te helpen dragen.
De bedragen zijn verschillend voor kleuters,
scholieren en studenten en variëren van
€ 92 voor een kleuter tot € 3900 voor een
student in het hoger onderwijs.

Naar schatting één op de vier leerlingen
en studenten heeft recht op een toelage. Je
komt sneller in aanmerking dan je
denkt. Om een toelage te ontvangen moet
je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo
mag je inkomen niet te hoog zijn. Daarnaast
zijn de nationaliteit (je bent Belg of gelijkgesteld), de opleiding en de gezinssituatie
van belang. Een toelage aanvragen kan online (www.studietoelagen.be) of op papier.
Vraag ernaar op het secretariaat van de
Scholen kunnen ook extra diensten aanschool of bel het gratis infonummer
bieden: naschoolse opvang, middagtoezicht, 1700.
maaltijden, drankjes, een schoolbus,…
Hiervoor kan de school een ouderbijdrage
vragen. Je kiest zelf of je gebruik maakt van
deze diensten. De lijst met te verwachten
schoolkosten en de bijdrageregeling moet
opgenomen zijn in het schoolreglement.
Vraag ernaar als je je kind inschrijft.
Scholen mogen wel de kostprijs van
activiteiten of andere materialen door
rekenen aan de ouders. Denk hierbij aan
een toneelbezoek, sportdag, daguitstap. De
Vlaamse overheid legt hiervoor jaarlijks de
maximumbedragen vast voor kleuters en
lagere schoolkinderen. Je kan de bedragen
opzoeken op https://onderwijs.vlaanderen.
be/nl/ouders/kosten-en-schooltoelagen.
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Onderwijs in Vlaanderen

Je mag als ouder een school voor je kind
kiezen. In Vlaanderen heb je de keuze
tussen officieel onderwijs en vrij onderwijs.
Scholen van het officieel onderwijs zijn
georganiseerd door of in opdracht van de
overheid: de Vlaamse overheid, de provincies of de steden en gemeenten. Scholen
die niet door een overheid zijn opgericht,
behoren tot het vrij onderwijs.
Concreet betekent dit dat er drie onderwijsnetten zijn in Vlaanderen:
•

Het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap is het officieel onderwijs dat in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap georganiseerd wordt.
Wuustwezel telt twee GO! scholen:
Daltonschool GO! De Vinkjes in
Wuustwezel centrum en kleuterschool
GO! ’t Scholeke in Gooreind.

•

Het officieel gesubsidieerd onderwijs
omvat het gemeentelijk en stedelijk
onderwijs en het provinciaal onderwijs.
Wuustwezel telt drie gemeentescholen:
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basisschool ’t Blokje in Loenhout,
lagere school De Wissel in Wuustwezel
en lagere school Klim Op in Gooreind.
•

Het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt
door een privépersoon of privé
organisatie ingericht. Het school
bestuur is vaak een vereniging zonder
winstoogmerk (vzw). Het vrij onderwijs
bestaat hoofdzakelijk uit katholieke
scholen, maar er zijn ook protestantse, joodse, islamitische,… scholen én
scholen die niet aan een godsdienst
gebonden zijn: de zogeheten methodescholen. Wuustwezel telt vijf vrije
basisscholen: VBS ’t Kantoor in Braken,
VBS Triangel in Wuustwezel, VBS
Sterbos in Sterbos, VBS Mater Dei
in Gooreind en BuBaO Berkenbeek
(buitengewoon basisonderwijs) in
Sterbos. Er zijn ook twee vrije secundaire scholen: Stella Matutina Instituut
in Wuustwezel en BuSO Berkenbeek
(buitengewoon secundair onderwijs) in
Sterbos.
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Buitenschoolse
kinderopvang
In Wuustwezel organiseert Stekelbees de
buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met het gemeentebestuur en de
scholen. Stekelbees is een Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) van de Landelijke
Kinderopvang vzw.
Er is opvang voorzien voor en na de
schooluren, op woensdagnamiddag, op
schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties. Kinderen van 2,5 jaar tot en met
12 jaar zijn welkom. De opvang is open van
7.00u tot schooltijd en ’s avonds na school
tijd tot 18.30u.
Omwille van een tekort aan opvangplaatsen bij Stekelbees zijn er ook scholen die
zelf naopvang organiseren vlak na school
tijd. Voor deze naopvang gelden dezelfde
tarieven als bij Stekelbees.

Er zijn vijf Stekelbeeslocaties:
•
Loenhout: Pastorie, Pastoriestraat 11
•
Braken: VBS ’t Kantoor, Bredabaan 124
•
Wuustwezel centrum: Huis van het
Kind, Gasthuisdreef 6A
•
Sterbos: VBS Sterbos, Molenheide 1
•
Gooreind: Theo Verellenlaan 88A
De eerste inschrijving bij Stekelbees gebeurt
op het secretariaat in het Huis van het Kind.
Een afspraak maken kan via 03 663 45 73 of
lkwuustwezel@landelijkekinderopvang.be.
Tijdens de schoolvakanties zijn er twee
locaties van Stekelbees open. Nadat je kind
ingeschreven is bij Stekelbees, kan je online
een plaats reserveren voor de vakantie
opvang: www.landelijkekinderopvang.be.
Ook bijkomende info over het huishoudelijk
reglement en de tarieven vind je op deze
website.
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Veilig naar school
De gemeente werkt nauw samen met scholen, oudercomités, politie en andere partners zodat kinderen op een veilige manier
naar school kunnen gaan.
•

•

In Wuustwezel is een team van
•
gemachtigde opzichters actief. Op
verschillende plaatsen helpen zij ’s
morgens de kinderen bij het oversteken
van drukke straten. Ben jij minstens
18 jaar oud en heb je één of meerdere
ochtenden in de week een uurtje tijd
om je in te zetten voor méér verkeers
veiligheid? Stel je dan kandidaat als
gemachtigd opzichter via 03 690 46 14
of welzijn@wuustwezel.be. Je krijgt een
opleiding en een kleine vergoeding.

De scholen werken samen met de
politie en de gemeente aan acties of
projecten over veilig verkeer: strapdag, verkeersparcours, fiets- en
voetgangersexamens, ...
Systematisch passen we de schoolomgevingen in Wuustwezel aan om te
komen tot veilige schoolomgevingen.
Bij het herinrichten van een schoolomgeving hanteren we het STOP-principe:
we geven voorrang aan Stappers (voetgangers) en Trappers (fietsers), daarna
aan Openbaar vervoer en Personenvervoer (auto, moto, bromfiets).
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BASISONDERWIJS
Het kleuteronderwijs is toegankelijk voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
Het gewoon lager onderwijs is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en omvat zes
aaneensluitende leerjaren. Een kind start met het lager onderwijs wanneer het 6 jaar
en dus leerplichtig is.
Het buitengewoon basisonderwijs is bedoeld voor kinderen die tijdelijk of permanent specifieke hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omwille van een lichame
lijke of mentale beperking, ernstige gedrags- of emotionele problemen of omwille van leerstoornissen. Er zijn verschillende types in het buitengewoon
basisonderwijs, aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van
een bepaalde groep kinderen.
Wuustwezel heeft tien verschillende scholen voor kleuter- en/of
lager onderwijs. Op de volgende bladzijden stellen we ze graag aan
je voor. Ze staan gerangschikt per deelgemeente of woonkern.
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Wuustwezel centrum
DALTONSCHOOL GO! DE VINKJES

Nieuwe Buiten 1
03 669 63 61
directie@tscholeke-devinkjes.be
www.tscholeke-devinkjes.be
www.facebook.com/daltonschooldevinkjes

GEMEENTESCHOOL DE WISSEL

Hagelkruis 2A
03 690 46 45
directie@glsdewissel.be
www.glsdewissel.be
www.facebook.com/gemeenteschool.dewissel

VRIJE BASISSCHOOL TRIANGEL

Kloosterstraat 7
03 669 68 86
directie@vbstriangel.be
www.vbstriangel.be
www.facebook.com/TriangelWuustwezel
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Braken
VRIJE BASISSCHOOL ‘T KANTOOR

Bredabaan 124
03 669 62 89
directie@vbskantoor.be
www.vbskantoor.be
www.facebook.com/vbskantoor

Sterbos
VRIJE BASISSCHOOL STERBOS

Nieuwmoersesteenweg 80
03 669 72 17
directie@vbssterbos.be
www.vbs-sterbos.be
www.facebook.com/vbssterbos

BUBAO BERKENBEEK

Buitengewoon basisonderwijs
Nieuwmoersesteenweg 113 b
03 669 68 19
christel.loots@berkenbeek.be
erwin.v.nispen@berkenbeek.be
www.berkenbeek.be
www.facebook.com/berkenbeek.wuustwezel
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Gooreind

KLEUTERSCHOOL GO! ‘T SCHOLEKE

Helpt Elkanderstraat 35
03 663 19 51
directie@tscholeke-devinkjes.be
www.tscholeke-devinkjes.be
www.facebook.com/daltonschooldevinkjes
GEMEENTESCHOOL KLIM OP

Gasthuisstraat 8
03 690 46 65
info@schoolklimop.be
www.schoolklimop.be
www.facebook.com/Vriendenkringklimop
VRIJE BASISSCHOOL MATER DEI

Oude Baan 92
03 663 52 70
directie@materdeigooreind.be
www.materdeigooreind.be
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Loenhout

GEMEENTESCHOOL ‘T BLOKJE

Stoffezandstraat 15 (kleuters)
Kerkblokstraat 16 & Kapelstraat 2 (lagere school)
03 690 46 55
directie@blokje.be
www.blokje.be
www.facebook.com/gemeenteschoolblokje
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SECUNDAIR ONDERWIJS
Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen
naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze de 1ste graad starten in het 1ste
leerjaar A. Kinderen met een leerachterstand of die liever al doende leren, starten meestal
in het 1ste leerjaar B.
Het is de bedoeling dat de leerlingen in de 1ste graad met zoveel mogelijk vakken kennismaken om dan vanaf de 2de graad een meer specifieke studierichting te kiezen. Er bestaan
vier onderwijsvormen in het gewoon secundair onderwijs:
•
Algemeen secundair onderwijs (ASO)
•
Beroepssecundair onderwijs (BSO)
•
Kunstsecundair onderwijs (KSO)
•
Technisch secundair onderwijs (TSO)
Jongeren die specifieke zorg nodig hebben door een beperking, kunnen terecht in het
buitengewoon secundair onderwijs (BUSO).
Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag nodig van een
centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Daar staat in welk type onderwijs en welke
opleidingsvorm het meest geschikt is.

Tip: Onderwijskiezer
Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle
kansen geeft voor de toekomst. De Onderwijskiezer (www.onderwijskiezer.be) helpt je in
die zoektocht en biedt neutrale informatie over het volledige onderwijslandschap. Dit is
een initiatief van de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB). Uiteraard kan je ook steeds
terecht bij het CLB van de school van je kind.
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Wuustwezel telt twee secundaire scholen.
STELLA MATUTINA INSTITUUT (TSO EN BSO)

Kloosterstraat 7
03 669 62 63
info@stella-matutina.be
www.stella-matutina.be
https://www.facebook.com/stellamatutinawuustwezel
BUSO BERKENBEEK

Buitengewoon secundair onderwijs
Nieuwmoersesteenweg 113 c
03 669 67 73
guy.vankrunkelsven@berkenbeek.be
www.berkenbeek.be
www.facebook.com/berkenbeek.wuustwezel
IN ONZE REGIO VIND JE NOG MEER SECUNDAIRE SCHOLEN

Contactgegevens vind je op de gemeentelijke websites:
•
www.brasschaat.be
•
www.essen.be
•
www.hoogstraten.be
•
www.kalmthout.be
•
www.kapellen.be
•
www.malle.be

SECUNDAIR ONDERWIJS
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DEELTIJDS
KUNSTONDERWIJS
MUZIEK, WOORDKUNST-DRAMA, DANS, BEELDENDE KUNSTEN

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is aanvullend onderwijs voor kinderen, jongeren
en volwassenen. Leerlingen schrijven zich op vrijwillige basis in en betalen hiervoor
inschrijvingsgeld.
Er zijn vier domeinen met elk een eigen structuur: muziek, woordkunst-drama, dans
en beeldende kunsten. Je kan starten vanaf 6 jaar, maar ook op latere leeftijd kan je nog
instappen. Ook volwassenen zijn welkom als nieuwe leerlingen. Als je (kind) een creatieve
hobby zoekt, bekijk dan zeker eens het aanbod op de website van de academie. Er zijn
lessen in Gooreind, Loenhout en Wuustwezel centrum.
GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS

Dorpsstraat 87
03 690 46 48
directeur@academiewuustwezel.be
www.academiewuustwezel.be
www.facebook.com/academiewuustwezel
ACADEMIE NOORD - REGIONALE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN

Dorpsstraat 87 (voor inschrijvingen)
03 646 47 30
secretariaat@academiewuustwezel.be (voor inschrijvingen)
info@academie-brasschaat.be
www.academie-noord.be
www.facebook.com/academienoord
ONDERWIJSGIDS | EDITIE 2018

17 VOLWASSENENONDERWIJS

VORMING VOOR
VOLWASSENEN
IN WUUSTWEZEL

Ook als volwassene kan je in Wuustwezel blijven bijleren: lezingen bijwonen, leren
omgaan met computer(toepassingen), een nieuwe taal leren, creatieve of ontspannende
activiteiten enzovoort. Voor de meeste vormingen moet je vooraf inschrijven. In Wuustwezel bieden de dienstencentra in Wuustwezel en Loenhout verschillende cursussen aan.
Dienstencentrum Ter Wezel,
Achter d’Hoven 65, 2990 Wuustwezel, 03 667 61 58
Dienstencentrum Wijkhuis,
Brechtseweg 29, 2990 Wuustwezel, 03 236 58 69
vormingspunt@wuustwezel.be
www.wuustwezel.be/vormingspunt
www.facebook.com/dienstencentrawuustwezel
In de maandelijkse activiteitenkalender in het W-tje (gemeentelijk info
magazine) staan ook regelmatig workshops of lezingen die georganiseerd
worden door de bibliotheek, de Opvoedingswinkel of door Wuustwezelse verenigingen.
IN DE REGIO

•
•
•

Dakhuus Brasschaat: www.dakhuus.org
Tatteljee Essen: www.tatteljee.be
Volwassenenonderwijs:
- www.lbconderwijs.be
- www.cvo-via.be
- www.integan.be
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WEETJES
OPVOEDINGSWINKEL - OPVOEDINGSPUNT WUUSTWEZEL

Twijfels en vragen horen bij opvoeden. In de opvoedingswinkel vind je een luisterend
oor, een tweede opinie, advies, informatie of een duwtje in de rug. De opvoedingswinkel
organiseert ook regelmatig infoavonden voor ouders. De kalender en andere informatie
vind je op www.opvoedingswinkelbrasschaat.be. Bellen of mailen kan ook: 0490 56 47 75
of opvoeding@wuustwezel.be
JAC

Het jongerenadviescentrum (JAC) staat open voor jongeren tussen 12 en 25 jaar met om
het even welke vraag. Er is een JAC-punt in Kalmthout (www.jacpunt.be) of Hoogstraten
(www.caw.be/locaties/jac-hoogstraten).
DIENST VRIJE TIJD

Zoek je een jeugd- of sportvereniging? Of een leuke activiteit of uitstap tijdens een schoolvakantie? Kom eens langs bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. Bel 03 690 46 79 of
mail naar vrijetijd@wuustwezel.be.
VRIJETIJDSPAS EN EDC-KAART

Met de vrijetijdspas en EDC-kaart kan je tegen verminderd tarief deelnemen aan gemeentelijke activiteiten.
De vrijetijdspas wordt uitgereikt voor één jaar en geeft recht op een korting van 50% op activiteiten van gemeentelijke en OCMW-diensten. Je vindt het aanvraagformulier op onze
gemeentelijke website: www.wuustwezel.be./aanvraag-vrijetijdspas.
De EDC-kaart is de Europese handicapkaart en vergemakkelijkt de toegang van personen
met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Je vraagt hem aan via de website: mijnvaph.be
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KAARTJES
WUUSTWEZEL CENTRUM EN
STERBOS

5
4
3
1
2
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1. Daltonschool De Vinkjes
2. Gemeenteschool De Wissel
3. Vrije Basisschool Triangel
Stella Matutina Instituut
4. Vrije Basisschool Sterbos
5. BuBao Berkenbeek
BuSo Berkenbeek
6. Academie

GOOREIND

1. Kleuterschool ‘t Scholeke
2. Gemeenteschool Klim Op
3. Vrije Basisschool Mater Dei
2

3

1

2

LOENHOUT EN BRAKEN

1. Gemeenteschool ‘t Blokje
2. Vrije Basisschool ‘t Kantoor

1
1
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ONDERWIJS IN
WUUSTWEZEL
DE GEMEENTE ORGANISEERT ONDERWIJS

De gemeente richt zelf onderwijs in: zowel basisonderwijs als deeltijds kunstonderwijs. Als
schoolbestuur draagt de gemeente een eindverantwoordelijkheid op verschillende vlakken:
personeelsbeleid, inhoud en kwaliteit van het onderwijs, veilige en kwaliteitsvolle infrastructuur en materialen, een gezond financieel beleid.
DE GEMEENTE STIMULEERT SAMENWERKING

Voor heel wat projecten en activiteiten werken de gemeente en de scholen nauw samen.
Denk maar aan de jaarlijkse scholenveldloop, sportdagen voor de 3de kleuterklas en het
3de leerjaar, theatervoorstellingen in GC Kadans, een mondiale dag voor het 6de leerjaar, boomplantdagen, een zwerfvuilactie, verkeersacties, fruitaanbod voor de scholen,
de kinderraad, rondleidingen in het gemeentehuis enzovoort. De scholen kunnen een
subsidie aanvragen voor het spraakonderzoek in de 3de kleuterklas en voor het jaarlijks
sinterklaasfeest. Al deze zaken worden besproken op het Lokaal Onderwijs Overlegplatform (LOOP) waar zowel gemeentelijke diensten als scholen aanwezig zijn. Met deze
initiatieven wil de gemeente gelijke onderwijskansen creëren voor alle kinderen van
Wuustwezel.
MEER INFO

Dienst onderwijs, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel
03 690 46 64 – onderwijs@wuustwezel.be
www.wuustwezel.be/onderwijs-wuustwezel
@wuustwezel
@GemWuustwezel
gemeentewuustwezel
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