School in zicht
Lokeren

Activiteiten
voor ouders

School in zicht maakt van de
scholen uit het centrum weer
echte buurtscholen: scholen
voor alle kinderen uit de buurt.
Of hun ouders nu autochtoon of
allochtoon, hoog- of laagopgeleid,
kansarm of kansrijk zijn. School
in zicht brengt ouders samen,
bezorgt hen informatie over het
scholenaanbod en organiseert
openschooldagen.

INFOAVOND MET SCHOLENMARKT
maandag 29 januari 2018

Samen bezoeken,
samen instappen
341 Lokerse gezinnen namen de voorbije
zeven jaar deel aan School in zicht.
De meerderheid was na een bezoek
overtuigd door de charme en het
maatwerk van de school om de hoek.
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Zij meldden zich aan voor
een buurtschool, vaak samen
met andere ouders die ze
ontmoetten tijdens de infoavond,
de openschooldagen of de
terugkomavond.

Meer informatie
over School in zicht
is te vinden op
www.schoolinzicht.be
Like en volg ons op:
facebook.com/Schoolinzicht
Onze buurtschool straalt positieve energie uit. Er heerst
een warme sfeer en onze kinderen worden er enthousiast
onthaald. Een echte aanrader!
—Cindy & Henry, ouders van Myra en Zeyna

Ouders krijgen uitleg over de elektronische
aanmeldingsprocedure en over de activiteiten van School
in zicht. Tijdens de scholenmarkt kunnen zij vragen
stellen aan directies en ouders van de deelnemende
scholen.
— maandag 29 januari 2018, 20u
— stadhuis Lokeren (ontmoetingsruimte), Groentemarkt 1
— graag vooraf inschrijven

OPENSCHOOLDAGEN
dinsdag 27 februari
en donderdag 1 maart 2018
De scholen leiden ouders rond en beantwoorden hun
vragen. De rondleidingen starten om 8u45, 10u30 en
13u30. Ouders kunnen drie scholen bezoeken op één dag.
Ze krijgen daarbij een unieke blik op het schoolleven
tijdens de lesuren. Inschrijven is noodzakelijk, omdat
School in zicht de bezoekers groepeert.
— dinsdag 27 februari en donderdag 1 maart 2018
— drie schoolbezoeken mogelijk op één dag:
om 8u45, 10u30 en 13u30
— inschrijven is noodzakelijk

Schrijf je in voor
onze activiteiten
via www.schoolinzicht.be/lokeren
per telefoon: 03 270 38 05 of per e-mail:
an-katrien.hanselaer@schoolinzicht.be

aanmelden
aanmelden.lokeren.be
Alle gezinnen die een plek zoeken
in een Lokerse basisschool voor
het schooljaar 2018-2019 moeten
hun kind aanmelden via de website
aanmelden.lokeren.be (zonder
www). Dit geldt zeker voor gezinnen
met een kind geboren in 2016,
zonder oudere broers of zussen.
Ouders die deelnemen aan School
in zicht krijgen geen extra voorrang,
zij moeten hun kind eveneens
aanmelden.
Op de infoavond van School in zicht
komt de lop-deskundige uitleggen
hoe de aanmeldingsprocedure
werkt.

school in zicht
School in zicht is een project
in opdracht van de stad
Lokeren. Het staat los van het
aanmeldingssysteem en werkt
onafhankelijk van scholen of
onderwijsnetten. Als ouders scholen
bezoeken met School in zicht,
verplicht dat nergens toe. Zij hoeven
daarna niet voor een deelnemende
school te kiezen. School in zicht
informeert alleen, en brengt samen.
vzw School in zicht,
Lovelingstraat 62, 2060 Antwerpen
fotografie
Flor Maesen

Op zoek naar
een goede
buurtschool?

Lokerse ouders bezoeken
samen scholen in hun buurt

De buurtschool:
een bezoek waard
Alle scholen in Lokeren
zijn goede scholen. De
deelnemende scholen van
School in zicht bewijzen dat
tijdens de openschooldagen.
Bovendien biedt de keuze voor
een buurtschool praktische
voordelen aan ouders en
kinderen.
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Bengel Zelebaan 9
De Springplank Azalealaan 2
De Tovertuin Hoogstraat 51
Duizendvoet kleuterafd. OLV-college Dwarsstraat 1A
Madelief Schoolstraat 56
Onze-Lieve-Vrouwcollege (lager) Heilig Hartlaan 1B
Veertjesplein Veerstraat 10

EG

Een overzicht van alle scholen in Lokeren is te vinden op
de website aanmelden.lokeren.be (zonder www). Ook
bij de scholen die niet deelnemen aan School in zicht is
uw kind welkom maar deze participeren niet aan onze
openschooldagen.
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Onze buurtschool, nog steeds de BESTE keuze. Warm, familiair, een
veilig nest,… Wat wil een ouder nog meer!
— Petra & Philippe, ouders van Iann, Guilleaux en Ethan
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Kiezen voor een buurtschool bezorgt
ouders tijdswinst, gemak en
minder verkeersstress. En ook niet
onbelangrijk: de vriendjes van de
kinderen wonen vlakbij.
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Comfortabel in de buurt

Deelnemende scholen in Lokeren

Kwalitatief en divers
De scholen in het centrum van Lokeren
hebben een divers publiek. Doorheen
de jaren bouwden hun leerkrachten
een grote expertise op in het lesgeven
aan leerlingen met verschillende
startniveaus. Van de overheid krijgen
zij bovendien extra ondersteuning om
maatwerk te kunnen bieden. Daar zijn
ook sterke leerlingen bij gebaat.

Lokeren in het klein
Lokeren is een diverse stad. Die
diversiteit zie je ook terug in de
centrumscholen. Kinderen met een
verschillende achtergrond leren en
leven er samen. Dat geeft hen een
voorsprong in hun verdere leven. Want
onze samenleving zal in de toekomst
nog diverser worden.

KO

We voelden ons direct thu
is in de buurtschool. De
leerkrachten en
directie zijn zeer toegank
elijk en er is veel contact
met andere ouders.
— Sofie & Cedric, oud
ers van Ferre, Louke en
Nelle
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We vonden een school waar de glimlach van je kind
belangrijker is dan de prestaties.
— Lydia & Bert, ouders van Cleo

