
Kwaliteitsvolle school  
om de hoek
De scholen in Hasselt streven ernaar om 
echte buurtscholen te zijn: scholen voor 
álle kinderen uit de buurt. School in zicht 
geef jou als ouder de kans om de scholen in 
jouw buurt op een leuke en gemakkelijke 
manier te leren kennen. Zo kun je zelf een 
oordeel vormen. 

Ouders die eerder deelnamen aan School in 
zicht zijn vaak verrast dat de school om de 
hoek zoveel troeven heeft. Zo kunnen deze 
scholen jouw kind kwaliteitsvol onderwijs, 
zorg en uitdaging op maat bieden. 

School in zicht informeert ouders en brengt 
hen samen. Tijdens de activiteiten maak 
je kennis met scholen uit je buurt, zonder 
verplichtingen. School in zicht werkt op 
vraag van Stad Hasselt.

Bezoek meerdere scholen
Is je kind geboren in 2020? Wacht zeker niet 
te lang met het maken van je schoolkeuze. 
Tijdens onze Infoavond met scholenmarkt 
geeft een LOP-deskundige meer uitleg 
over het verloop van de inschrijvingen. 
We raden je aan om tijdens de School in 
zicht-activiteiten kennis te maken met 
meerdere scholen. Zo kun je je een goed 
beeld vormen en met een gerust hart je 
schoolkeuze maken.

Naar  
evenwichtige 
buurtscholen

Op zoek naar 
een goede 
buurtschool?

V.U. vzw School in zicht, Lovelingstraat 62, 2060 Antwerpen
Like en volg ons op www.facebook.com/Schoolinzicht
Fotografie: Inge Delee

Ontmoet scholen in Hasselt  
bij jou om de hoek

Schrijf je in voor de activiteiten
Infoavond met scholenmarkt  
DONDERDAG 20 JANUARI 2022, 20U00,  
CULTUURCENTRUM HASSELT  
(KUNSTLAAN 5)

Maak kennis met de deelnemende scholen 
en stel je vragen aan directie en ouders die 
al een kind hebben op de school. Bovendien 
ontdek je hoe het inschrijvingssysteem 
werkt en ontmoet je andere geïnteresseerde 
ouders uit jouw buurt.
Schrijf je zeker op voorhand in via  
www.schoolinzicht.be/Hasselt

Openschooldagen 
DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022 EN VRIJDAG 
4 FEBRUARI 2022, SCHOOLBEZOEKEN OM 
8U45, 10U30 EN 13U30

Bezoek de school of scholen die je wenst, 
samen met een groepje andere ouders. Je 
krijgt een unieke blik op het schoolleven 
tijdens de lesuren. De rondleidingen starten 
om 8u45, 10u30 en 13u30. Je kunt dus tot 
drie scholen per dag bezoeken.
Schrijf je zeker op voorhand in via  
www.schoolinzicht.be/Hasselt

Ouderbabbels
DINSDAG 15 FEBRUARI 2022, 20U00,  
KEZERREME (LIMBURGPLEIN 1 -  
STADHUIS ‘T SCHEEP) 

Starten op school: wat betekent dat voor 
jou als ouder? Verwacht de school iets van 
je? Welke activiteiten zetten ouders van de 
deelnemende scholen op touw? In welke 
oudergroep voel jij je thuis? 
Tijdens de Ouderbabbels ontmoet je andere 
geïnteresseerde ouders van jouw voorkeur-
school of -scholen. Ouders die al een kind 
hebben op de school geven je een eerlijk 
beeld van hoe het voor je kind én voor jou is 
om deel uit te maken van de school.  
Zij beantwoorden al jouw vragen.
Schrijf je zeker op voorhand in via  
www.schoolinzicht.be/Hasselt

Schrijf je in voor  
onze activiteiten:

 www.schoolinzicht.be/Hasselt

 03 270 38 05 

 jolijn.gouweloose@schoolinzicht.be

Beste ouder,

Binnenkort gaat jouw kindje naar school. 
Een mijlpaal die de nodige keuzestress met 
zich meebrengt, want voor welke school 
kies je?

Hasselt telt zo’n 30 basisscholen, stuk voor 
stuk kwaliteitsvolle scholen die jouw kind 
de beste onderwijskansen én de beste zorg 
zullen bieden. Het zijn ook scholen die zich 
profileren als echte buurtscholen en dat 
kunnen we natuurlijk alleen maar toejui-
chen. In een buurtschool leren namelijk  
zowel de kinderen als de ouders hun buren 
en wijkgenoten beter kennen. Hierdoor 
wordt er meteen een warm samenhorig- 
heidsgevoel in de buurt gecreëerd. Daar-
naast zorgt een buurtschool voor minder 
verkeer in onze stad, want er kan vaker 
gekozen worden om te voet of met de fiets 
naar school te gaan. Goed voor de gezond-
heid én het milieu! 

Maar niet iedereen is bekend met de school 
om de hoek. En onbekend maakt, helaas, 
onbemind. Daarom werken we vanaf nu 
samen met School in zicht. Dit project 
organiseert verschillende activiteiten die 
ervoor zorgen dat ouders niet enkel de 
buurtschool beter leren kennen, maar ook 
andere ouders en kinderen uit de buurt. Zo 
kunnen we eventuele vooroordelen weg-
werken en meteen een goede start maken!

Habib El Ouakili
Schepen onderwijs  
Stad Hasselt



Deelnemende scholen in Hasselt

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! 

Ontdek welke deelnemende scholen in jouw 
buurt liggen via de QR-code.

Een overzicht van álle basisscholen in Hasselt 
is te vinden op naarschoolinhasselt.be. 

Ook op de scholen die niet deelnemen aan 
School in zicht is je kind welkom. 

Er heerst een warm familiaal gevoel op 
school, want iedereen kent elkaar. 

ELIZA EN ANZOR, OUDERS VAN SAYANA, 
SALINA, MUHAMMAD, SAFINA EN HALID

Kindercampus De Boomgaard -  
vestiging Boomkensstraat 
Boomkensstraat 11 

Kindercampus De Boomgaard -  
vestiging Veldstraat (wijkschool  
met 2 kleuterklasjes)
Veldstraat 62 

Leer scholen uit de buurt kennen

De vriendjes en klasgenootjes van onze 
kinderen wonen in de buurt. Ze komen 
elkaar dus overal tegen! De school vormt de 
basis van een stevig sociaal netwerk binnen 
de buurt. 

NANCY EN BART, OUDERS VAN OTIS EN LINUS

De betrokkenheid van ouders is groter bij 
een buurtschool, omdat die in de directe 
leefomgeving ligt.

NATHALIE EN DRIES, OUDERS VAN ROOS EN 
FLEUR

 ◉ Leer vijf kwaliteitsvolle scholen  
kennen.

 ◉ Bezoek tot drie scholen op één dag.
 ◉ Krijg een unieke inkijk in het  

schoolleven tijdens een  
doordeweekse schooldag.

 ◉ Ontmoet andere gezinnen en bouw 
mee aan scholen die een afspiegeling 
zijn van de buurt.

Schrijf je in voor de activiteiten via 
www.schoolinzicht.be/Hasselt

Kindercampus De Hazelaar
Persoonstraat 1-3

Kindercampus Mozaïek
Zegestraat 40

GO! Next BS De Puzzel
Runkstersteenweg 210

GO! Next BS LeerPLEIN
Gazometerstraat 2

Is jouw kindje geboren in 2020?  
Dan maak je binnenkort een school-
keuze. 

Een belangrijk moment, want je wilt een 
fijne school voor je peuter. School in zicht 
nodigt je uit om scholen in jouw buurt te 
leren kennen tijdens onze activiteiten. 
Samen met andere ouders bezoek je de 
scholen: je ziet de klasjes in werking en 
maakt kennis met buurtgenoten die de-
zelfde school overwegen. We sporen je aan 
om ook scholen dichtbij te ontdekken waar 
je misschien nog niet veel over hoorde, zo 
bouwen we samen aan échte buurtscholen.

Omdat de school zo dicht in de buurt is, 
hebben we snel een band opgebouwd  
met de directie en leerkrachten.

MELANIE EN ANVAR, OUDERS VAN EMILIA  
EN AURELIA


