
School(weg)wijS helpt je de Scholen  
in jouw buurt te leren kennen



“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.”

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

Is je kind geboren in 2021? Het lijkt misschien nog veraf, maar het is 
bijna tijd om een schoolkeuze te maken.

Het project School(weg)wijs laat je kennismaken met de scholen in 
jouw buurt. Want een goede schoolkeuze is belangrijk. Alle scholen 
in Wetteren bieden kwaliteit, maar toch zijn er verschillen. Door de 
scholen beter te leren kennen, vind je de school die het best past bij 
jouw voorkeur. 

Waarom kiezen voor een school dichtbij?

Een school dichtbij betekent minder ochtendstress en meer tijds-
winst. Je staat niet vast in het verkeer, want je kan met de fiets of te 
voet naar school. Gaan spelen bij vriendjes uit de buurt of ouders 
leren kennen in je straat ... het wordt allemaal makkelijker. 

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs is natuurlijk het allerbelangrijkste. De 
buurtscholen specialiseren zich in diversiteit: onderwijs op maat 
voor de sterkere en de zwakkere leerlingen. Er is plaats voor elke 
leerling en elk kind krijgt de kans om zich te ontplooien, te leren, 
zich goed te voelen!
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De scholen
Met School(weg)wijs zetten we de zes scholen in 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

Er zijn meer scholen dan de bovenstaande zes, maar via School(weg)
wijs willen we je laten kennismaken met onze buurtscholen. De scho-
len in het centrum van Wetteren bieden een even grote kwaliteit als 
de scholen buiten het centrum en dat willen we in de verf zetten.

Andere scholen in Wetteren

Deze scholen vind je ook in Wetteren: 
→ Vrije kleuterschool De Spelewei (Ten Ede Dorp 14)
→ Vrije Lagere school Ten Ede (Edeschoolstraat 4)
→ GO! Leefschool Eureka (Kapellendries 85)
→ Vrije basisschool Massemen (Massemsesteenweg 244)
→ Vrije basisschool Scheppers (Cooppallaan 126)

De openschooldagen

Je ontmoet de directie, de klasjuf of -meester, leert de werking 
kennen én je kan al je vragen stellen. Je neemt een kijkje in de klas 
en krijgt een rondleiding door de school.

De scholen openen om 19 uur hun deuren voor jullie op 

→ 25 januari: Sint-Jozef basisschool
→ 26 januari: GO! Kleuterschool ‘t Klimopje
→ 30 januari: GO! Basisschool Campus Kompas
→ 31 januari: Sint-Gertrudis basisschool
→ 1 februari: Gemeentelijke kleuterschool ’t 

Kleuterboompje
→ 2 februari: Sint-Theresia basisschool

Of kom je liever op een zaterdagvoormiddag? 
Dan kan dat op 4 februari om 9, 10 of 11 uur. 

Schrijf je in voor een van de openschoolmomenten via 
www.wetteren.be/openschooldagen 

Kom het zelf beleven
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Boomkwekerijstraat 26

9230 Wetteren

09 369 53 94

tkleuterboompje@wetteren.be

www.wetteren.be/kleuterboompje      

      Oudercomité ‘t Kleuterboompje

Directie: Martine De Vusser

Opvang 

→ 8 tot 16 uur (op school)
→ 7 tot 18.30 uur (iBoompje)

Slaapmogelijkheid 

In een apart klasje.

‘t kleuterboompje

“Gezellig  
op kleutermaat!”

Samen naar een positieve schoolervaring

We voorzien onderwijs op maat van je kleuter. Toilettraining, middag-
dutje op school, begeleiding tijdens de maaltijden ... We werken aan 
zelfredzaamheid, taalvaardigheid en weerbaarheid. Ook kleuters die 
extra zorg nodig hebben, zijn welkom. Er is regelmatig een extra juf 
in de klas en we werken nauw samen met therapeuten en het CLB. 

Bewegen vinden wij belangrijk: we bereiden kleuters voor op hun 
fietsbrevet, de tweede en derde kleuterklas heeft om de twee we-
ken sportles in de sporthal en de derde kleuterklas heeft water- 
gewenning op de agenda staan. 

“Beleven” doen we binnen en  
buiten de schoolmuren.
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Kapellestraat 82

9230 Wetteren

09 365 60 30

basisschool@campuskompas.be

www.campuskompas.be      

      GO-Campus-Kompas-Basisschool

Directie: Sandy Van Den Broeck 

Opvang 

→ vanaf 7 uur (Campus Kompas)
→ 15.50 tot 18 uur (Campus Kompas)
→ woensdag van 12.05 tot 18 uur (Campus Kompas)

Slaapmogelijkheid 

In een apart klasje.

Go! Kleuterschool 
‘t Klimopje

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

Kleuterschool ’t Klimopje is een kleinschalige school in het groen waar 
een famiale 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 extra uitdaging vragen. 

We zijn een gezonde school met een visie op gezonde voeding en be-
weging. Ouders zijn welkom. Samen werken we aan de ontwikkeling 
van je kind!

De kleuters gaan vanaf de derde kleuterklas zwemmen (water- 
gewenning). Ze kunnen spelen op een groene, avontuurlijke speel-
plaats en er zijn veel activiteiten buiten. Warme maaltijden eten we ‘s 
middags in een rustige ruimte, boterhammen in de klas. 

Er is een gratis busdienst naar Campus Kompas Noordlaan en een 
vlotte doorstroming naar het eerste leerjaar van Campus Kompas 
mogelijk.

‘ t Klimopje is een nieuwe school 
met een klimaatgezonde speelplaats

8 9



Noordlaan 10

9230 Wetteren

09 365 60 30

basisschool@campuskompas.be

www.campuskompas.be      

      GO-Campus-Kompas-Basisschool

Directie: Sandy Van Den Broeck

Opvang 

→ 7 tot 18 uur (ook op woensdag)

Slaapmogelijkheid 

In een apart klasje.

Go! basisschool
Campus kompas

“We hebben een sfeer 
van verdraagzaamheid 
en vertrouwen.”

We baseren ons op de nieuwste inzichten op 
hedendaags onderwijs en bieden onderwijs 
en zorg op maat aan, zowel voor leerlingen 
die extra hulp nodig hebben als voor leerlin-
gen die een extra uitdaging vragen. We leren 
de leerlingen om eigen keuzes te maken en 
grip te krijgen op het eigen leerproces. We 
leren hen zelfstandigheid, ambitie en een 
open blik op de maatschappij van morgen. 
Ouders zijn welkom. Samen werken we aan 
de ontwikkeling van je kind!

Kleuterschool Campus Kompas

Onze kleuterschool is kleinschalig met een 
eigen plekje op de groene campus. De kleuters gaan vanaf de derde 
kleuterklas zwemmen (watergewenning). Warme maaltijden eten we  
‘s middags apart in het schoolrestaurant, boterhammen in de klas. 

Lager onderwijs Campus Kompas

De kinderen van het lager onderwijs hebben ook een groene en 
avontuurlijke speelplaats en eten apart in het schoolrestaurant 
(warme maaltijd) of in de klas (boterhammen). We zetten in op fiets-
training, wiskunde via ijsbergrekenen en lezen met het LIST-traject 
(Lezen Is Tof). Er is ook een vlotte doorstroming mogelijk naar de 
middenschool op de campus.
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Florimond Leirensstraat 31

9230 Wetteren

09 366 15 54

secretariaat@gertrudisbasis.be

www.gertrudisbasis.be      

      Gertrudisbasiswetteren

Directie: Elisa Van Assche en Kathleen De Winne

Opvang 

→ 7 tot 18 uur (ook op woensdag)

Slaapmogelijkheid 

Aparte slaaphoek in de klas. 

Sint-gertrudis basisschool

“Een school 
waar kinderen 
en ouders zich 
goed voelen.”

Zorg op maat

Ons zorgteam, twee zorgcoördinatoren en vier zorgleerkrachten, 
volgen jouw kind nauw op. We bieden zorg op maat, zoals zorg in 
herhaling, verdieping en uitbreiding bij leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben. We gaan positief om met verschillen.

Extra aandacht voor peuters

Je kan je peuter zelf naar de klas brengen, ze eten in de klas (rusti-
ger, geborgen, vlotter) en er is een aparte speelplaats voor hen. Elke 
voormiddag is er een kinderverzorgster in de klas. 

Een echte STEM-school

We dagen onze leerlingen uit om te experimenteren en ontdekken. 
We zetten in op ICT en hebben een eigen computerklas die ook door 
de kleuters gebruikt wordt. Bewegen is belangrijk! De peuters spor-
ten al twee lesuren per week. Vanaf de tweede kleuterklas gaan we 
ook zwemmen. 
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Wegvoeringstraat 59 

9230 Wetteren

09 369 23 91

secretariaat@sintjozefbasis.be

www.sintjozefbasis.be      

      Sint-Jozef-basis-Wetteren

Directie: Lynn De Lannoy en Carmen Bauwens

Opvang 

→ 7 tot 18 uur (ook op woensdag)

Slaapmogelijkheid 

Aparte ruimte. 

Sint-jozef basisschool
“Samen en met zorg 

voor elkaar, maken 
we kleine en grote 

dromen waar.”
Zorg op maat

We vinden dat elk 
kind uniek is, met eigen 
talenten en capaciteiten. We 
omarmen de verschillen tussen kinderen en 
bieden ondersteuning met een uitgebreid zorgteam: co-teaching, 
zorg in en buiten de klas, aandacht voor taal- en leesvaardigheid, 
extra uitdagingen voor sterke leerlingen, taaljuf ... Er is ook huiswerk-
begeleiding op maandag, dinsdag en donderdag. 

School in het groen

We bevinden ons aan de groene rand van Wetteren en gaan zorgzaam 
om met de natuur en met elkaar. Er is een mooie, grote speelweide 
achteraan de school. We promoten water, fruit en groenten op school. 
We maken regelmatig de schoolbuurt zwerfvuilvrij en werken samen 
met Pluk 9230 en Natuurpunt om extra te leren genieten van de natuur. 

Zorg voor de allerkleinsten

We hebben nauw contact met kinderdagverblijf Sint-Jozef en voor-
zien wenmomenten voor de allerkleinsten. Elke voormiddag is er 
een kinderverzorgster aanwezig en we hebben een aparte speel-
plaats voor de peuters en kleuters.

Nog een paar troeven

We werken samen met de woonzorgcentra en secundaire scholen in 
de buurt voor gezamenlijke activiteiten, zoals voorleesweek, sterzingen, 
carnaval, poppenkast ... We gaan zwemmen vanaf de derde kleuterklas 
en we hebben een leeskamer waar we inzetten op leesplezier.
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Kapellewegel 1A 

9230 Wetteren

09 369 58 64

secretariaat@schooloverbeke.be

www.schooloverbeke.be      

      Vrije-basisschool-Overbeke

Directie: Carmen Bauwens en Lynn De Lannoy

Opvang 

→ 7 tot 18 uur (ook op woensdag)

Slaapmogelijkheid 

Aparte ruimte. 

Sint-theresia basisschool
“Kwaliteitsonderwijs 

in een vernieuw(en)de 
groene omgeving.”

Uitgebreid zorgaanbod

Professionele zorgleerkrachten bieden zorg in kleine groepen, indivi-
dueel of in klasverband (co-teaching). We hebben een kangoeroeklas 
voor kinderen die nood hebben aan extra uitdagingen. Er is ook huis-
werkbegeleiding mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag. 

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 moge-
lijk buiten. We promoten water drinken en eten elke dag groenten of 
fruit. Beweging komt vaak aan bod met twee uur turnen per week 
en regelmatig zwemmen vanaf de derde kleuterklas. Kleuters kunnen 
dagelijks fietsen op de speelplaats. 

Geborgenheid

De kleuters eten in de klas. De kinderen van het eerste en tweede leer-
jaar eten hun boterhammen ook in de klas. Tijdens de middagpauze 
spelen de kleuters en lagere schoolkinderen in hun eigen groene speel-
zone. In de andere speeltijden, spelen ze op verschillende tijdstippen. 

Samenwerking

We werken samen met plaatselijke organisaties zoals woonzorg-
centrum Armonea, Omega, project ‘Bruggenbouwers’ ... voor spel- 
namiddagen, optreden carnaval, sterzingen, paaseieren rapen ...
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Scholen op de kaart

1. Sint-Theresia basisschool (katholiek onderwijs)

2. GO! basisschool Campus Kompas (gemeenschapsonderwijs)

3. Sint-Gertrudis basisschool (katholiek onderwijs)

4. Sint-Jozef basisschool (katholiek onderwijs)

5. GO! kleuterschool ‘t Klimopje (gemeenschapsonderwijs)

6. ‘t Kleuterboompje (gemeentelijk onderwijs)
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Chihab en Amira, papa en mama 
van ibrahim, Aasya en Isra
“Wij kiezen al jaren voor onze buurtschool en zijn er 
heel tevreden over. Het onderwijs is er echt op maat 
van je kind. De kinderen gaan met plezier naar school 
en ook voor ons als ouders 
is de sfeer super!”

Ellen, mama van Oona, 
Ava en Nel
“De aanpak van de buurtschool en de 
groene omgeving spraken me meteen 
aan. Een kind kan hier echt een kind zijn 
en de wereld ontdekken. Ook het feit dat 
ze kunnen opgroeien in diversiteit vind ik 
een meerwaarde.”

“Een school in het 
groen met een 

echt ruimdenkend 
TOPteam.”
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Stefanie en Jasper, mama en 
papa van Finn
“In onze zoektocht naar een school voor Finn, wisten 
we meteen: dit is het! We hebben het echt getroffen, 
want de school ligt ook nog eens op wandelafstand 
van ons huis.”

Meld je kind aan
Heb je de scholen vergeleken en een keuze gemaakt? We werken 
met een centraal aanmeldsysteem. Je moet je kind eerst aanmelden 
voor school, pas daarna kan je inschrijven. 

Wie moet aanmelden? 

→ Kinderen geboren in 2021
→ Kinderen die van school willen veranderen
→ Kinderen die nog nooit in een school werden ingeschreven

Aanmelden is gemakkelijk

➊ Maak je schoolkeuze(s)
➋ Meld je kind tussen 28 februari en 21 maart 2023 aan via:

 https://laarne-wetteren-wichelen.aanmelden.in

➌ Je krijgt een ticket om in te schrijven tegen 21 april 2023
➍ Schrijf je kind in op school tussen 24 april en 15 mei 2023

Als je jouw kind niet aanmeldt, kan je pas vanaf 23 mei inschrijven 
op scholen waar nog vrije plekken zijn. Meld je dus zeker op tijd aan!

Hulp nodig? 

0474 56 67 18 of naarschool@huisvanhetkindlww.be. 

Huis van het Kind voorziet ook een online infosessie voor ouders op 
donderdag 16 februari 2023 om 19.30 uur. Schrijf je in via:  
www.huisvanhetkindlww.be/infosessie-aanmelden.
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Meer info

www.wetteren.be/schoolwegwijs

schoolwegwijs@wetteren.be

“Er wordt veel gedaan met, voor en 
door de kinderen. Iedereen telt!  
Geweldige begeleiding voor kinderen 
die het moeilijk hebben en meer  
uitdaging voor kinderen die dat willen.” 
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