
Wijkwandelingen met de buren om basisscholen
te leren kennen

Ouders met een kindje geboren in 2016 en ouders die vanaf 1 september 2018 een
nieuwe kleuter- of basisschool in Gent wensen, kunnen dat vanaf 2 februari 2018
(12 uur) online doorgeven. Om de buurtscholen te leren kennen, worden voor
ouders met een kindje dat in 2018-2019 voor het eerst naar school gaat,
wijkwandelingen georganiseerd die vanaf donderdag 11 januari 2018 van start
gaan. Ouders gaan samen op stap en maken zo kennis met elkaar en met de
scholen.

Aanmeldingsperiode basisonderwijs

Aanmelden voor het kleuter- en basisonderwijs voor het schooljaar 2018-2019 kan vanaf
vrijdag 2 februari om 12 uur tot en met vrijdag 23 februari 2018 om 12 uur. Het tijdstip
van aanmelden is niet belangrijk, zolang het maar in die periode gebeurt. Het
aanmeldingssysteem wordt gebruikt voor alle Gentse kleuter- en basisscholen van het
gewoon onderwijs. Wie zich aanmeldde krijgt op vrijdag 2 maart 2018 bericht of er plaats
is in de opgegeven school. Vervolgens kunnen ouders hun kind inschrijven.



Info over scholen en wijkwandelingen

Ouders met een kind dat start in de kleuterschool, het lager of secundair onderwijs,
informeren zich best vooraleer ze een keuze maken. Dat kan door scholen te bezoeken
op opendeurdagen en infoavonden, en door de brochures en websites van de scholen te
bekijken. Voor de overstap naar het kleuteronderwijs is er nog een mogelijkheid: de
wijkwandelingen. Op dertien momenten in januari en februari 2018 organiseert Brede
School (Onderwijscentrum Gent) een wijkwandeling voor ouders met een kindje dat
geboren werd in 2016 en in 2018-2019 voor het eerst naar school gaat.

Wie zich inschrijft voor deze rondes, maakt kennis met alle scholen in de wijk, ook de
concentratiescholen. De wandelingen zijn er om samen de scholen te ontdekken, samen
aan te melden en zo te komen tot een sociale mix in elke Gentse school.

'Tijdens de wandelingen maken ouders kennis met de scholen en met elkaar. Ze
leren de school kennen terwijl de kinderen op de schoolbanken zitten en de
leerkrachten aan het werk zijn. Op die manier kom je echt te weten hoe het
dagelijkse leven op school eraan toe gaat.'

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Praktisch

De wijkwandelingen vinden plaats op de volgende data (indien volzet wordt gekeken naar
een alternatief programma):

11 januari 2018: Sluizeken - Tolhuis - Ham
12 januari 2018: Sint-Amandsberg (volzet)
16 januari 2018: Rabot - Blaisantvest
17 januari 2018: Mariakerke - Eeklostraat (volzet)
18 januari 2018: Bloemekenswijk
19 januari 2018: Gent Sint-Pieters (volzet)
22 januari 2018: Brugse Poort - Rooigem (volzet)
23 januari 2018: Sint-Bernadette Oostakker
25 januari 2018: Gentbrugge(volzet) & infomoment Basisschool De Regenboog
29 januari 2018: Nieuw Gent
30 januari 2018: Centrum (volzet)
2 februari 2018: Ledeberg
6 februari 2018: Muide Meulestede - Afrikalaan



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Informatie
Ingeborg Lierman, Brede School - Onderwijscentrum Gent, tel. 09 323 50 74, e-mail
ingeborg.lierman@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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