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beste ouder(s) van een instappertje

Wat vliegt de tijd... Uw zoon of dochter lijkt nog maar pas geboren of u moet al op zoek naar 

de geschikte school voor uw oogappel. In Zoersel hebt u de luxe dat u kunt kiezen uit zes 

kwalitatief hoogstaande scholen: één basisschool van het gemeenschapsonderwijs, twee vrije 

en drie gemeentelijke basisscholen. Misschien hebt u al lang beslist dat uw kleuter naar uw 

eigen oude, vertrouwde school gaat? Of kiest u gemakkelijkheidshalve voor de dichtsbijzijnde? 

Of misschien bent u net nieuw in Zoersel en kent u onze scholen nog niet? Of is er discussie 

tussen u beiden over welke school het wordt? Misschien hebt u helemaal geen voorkeur en 

bent u nog op zoek naar wat extra info?

Een goede schoolkeuze maken is en blijft een moelijke opdracht. Vandaar dit handig boekje, 

waarin onze zes scholen zich graag - gerangschikt per deelgemeente - aan u voorstellen om u 

te helpen bij uw zoektocht. Blader er eens rustig door en noteer alvast dat u uw kind - geboren 

in eender welke maand van het jaar 2019 - vanaf 1 maart 2021 kunt inschrijven in één van deze 

zes scholen. Hoe u dat precies moet doen, verneemt u op de respectievelijke infomomenten 

en/of websites. Vergis u niet: is uw zoon of dochter eind december 2019 geboren en gaat hij/

zij dus pas naar school in september 2022? Ook dan moet u hem/haar nu al inschrijven, wil u 

zeker zijn van een plekje.  

Hiernaast vindt u een overzicht van alle instapdagen. Uw kleuter moet minstens 2 jaar en zes 

maanden zijn om te mogen starten. Op basis daarvan kunt u uitrekenen wanneer zijn/haar 

eerste schooldag (instapdag) zal zijn.

We wensen uw kleuter - en uzelf - een erg fijne start van deze spannende, nieuwe levensfase!



naar school gaan, is elke dag...

een belevenis
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onze school
Onze school situeert zich in de groene, bosrijke omgeving van Halle. In deze veilige omgeving 

hebben we veel aandacht voor de individuele ontwikkeling en betrokkenheid van elk kind. 

Kinderen die zich goed in hun vel voelen, kunnen immers alle kansen om zich te ontwikkelen 

ten volle benutten. We voeren een open cultuur waarbij u, als ouders, zeer nauw betrokken 

wordt bij de ontwikkeling van uw kind via het wekelijks klasjesnieuws, de openklasdagen, 

de maandelijkse nieuwsbrief, oudercontacten en zorgoverleg. U kunt zich ook engageren als 

leesouder, zwemouder, puzzelouder … Daarnaast werken we als school regelmatig samen met 

onder meer de bibliotheek en het nabijgelegen rusthuis. Dergelijke samenwerkingen bieden de 

kinderen een ruimere kijk op de wereld en maken het voor hen alleen maar boeiender.

spelen, ontdekken & leren
Vanuit hun leefwereld laten we de kleuters zo veel mogelijk proefondervindelijk ontdekken. Een 

goed uitgebouwde klasdifferentiatie en een uitgebreid zorgbeleid maakt dat we kleuters met 

voorsprong of extra zorg intens kunnen begeleiden. Tijdens onze Pierewiet, een gezamenlijk 

moment met de ganse school, zetten we sociale vaardigheden, lezen en milieubewustzijn 

in de kijker. Onze kleuters worden ook op sportief vlak uitgedaagd met twee uurtjes turnen, 

‘Fit voor leren’ en watergewenning voor de vijfjarigen. Om deze gezonde levensstijl verder te 

ondersteunen, is er elke voormiddag een fruitmoment en voeren we een gezond drankbeleid.

kennismaking
We nodigen u van harte uit op onze kijkdagen, telkens van 9 tot 10.30 uur. Deze vinden steeds 

één of twee weken voor de instapdatum plaats (u vindt de exacte data terug op onze website). 

De juf informeert u dan uitgebreid over de werking van de instapklas en de school. U bent 

uiteraard ook steeds welkom na afspraak.

gemeentelijke basisschool

Halmolenweg 3 
2980 Zoersel 
T 03 2980 8 31 
directie@pb.zoersel.be 
www.zoersel.be/pierenbos

Pierenbos
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onze school 
Wij zijn een katholieke school in Sint-Antonius. Daarmee bedoelen we dat we zowel qua 

vorming als beleving onze kinderen willen laten kennismaken met christelijke waarden. We 

willen hen leren om respectvol om te gaan met de diversiteit tussen de kinderen op onze school.  

We willen de lat hoog leggen en streven ernaar dat alle kinderen op onze school ‘leren werken’, 

zodat ze vlot instromen in het middelbaar onderwijs. Toch mogen kinderen leren volgens hun 

eigen mogelijkheden. We voorzien daarom een uitgebreide zorg, zowel voor kinderen die extra 

uitdaging nodig hebben als voor degenen die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. 

Naast het ‘hoofd’ hebben we ook heel wat aandacht voor ‘hart’ en ‘handen’: leren samenspelen, 

samen plezier beleven, zich creatief uiten, op een correcte manier met elkaar omgaan … Maar 

het belangrijkste om te leren, is dat kinderen zich goed in hun vel voelen en graag naar school 

komen. Daar zetten wij veel op in. U als ouders - maar ook grootouders en iedereen die onze 

school een warm hart toedraagt - bent van harte welkom om onze school mee vorm te geven.

spelen, ontdekken & leren
Met ‘Antoontje’ hebben wij een aparte locatie, exclusief voor onze kleuters, met een apart 

gebouw en een eigen speelplaats. Alle kleuterleidsters kennen elke kleuter bij naam. Samen 

ontdekken ze de grote wereld en brengen die binnen in de klas. Zowel in de kleuter- als in de 

lagere school zijn speeltijden leuke recreatiemomenten. We trekken regelmatig de wijde wereld 

in met veel uitstappen, sportactiviteiten, bosklassen en een cultuurweek.

kennismaking
We nodigen u graag uit op onze infovoormiddag op zaterdag 6 februari van 10 tot 12 uur, of 

na afspraak met de directie. Onze doemeedagen vinden plaats op 27 oktober, 22 december, 

26 januari ‘22, 23 februari ‘22, 30 maart ‘22, 18 mei ‘22 en 22 juni ‘22, telkens van 9 tot 10 uur.

vrije basisschool

Antoniusschool (secretariaat) 
Handelslei 72 
2980 Zoersel 
T 03 383 30 37 
info@antoniusschool.be 
www.antoniusschool.be

Antoniusschool

Antoontje (kleuterschool) 
Jozef Cornelissenlaan 15 
2980 Zoersel
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onze school
Beuk & Noot is een dynamische, open school in Sint-Antonius met een hart voor alle kinderen; 

een plaats waar kinderen hun eerste stappen zetten in het samen ontdekken, samen werken, 

samen leren. Dat we omgeven zijn door een uniek stukje natuur biedt extra kansen tot 

exploreren en genieten met respect voor onze omgeving.

spelen, ontdekken & leren
De grootte van onze school zien wij zelf als een troef die we inzetten om heel wat leeftijds- 

en schoolgebonden projecten uit te werken, waarbij we vooral aandacht hebben voor het 

welbevinden van ieder kind. Goed in je vel zitten, is immers een basisvoorwaarde om te komen 

tot spelen, tot spelend leren, tot leren. 

De aparte knusse speelplek op de speelplaats en het aanbod aan activiteiten in de ruime, 

gezellige klassen zorgen ervoor dat een 2,5-jarige kleuter voluit op ontdekking kan gaan in een 

sfeer van  veiligheid en geborgenheid. Onze basisschool wil kansen geven om eigen talenten te 

ontdekken, creativiteit volop aan bod laten komen, voldoende bewegingsvrijheid en -ruimte 

bieden, kinderen aanmoedigen om grenzen te verleggen, bevestiging geven en hen laten 

geloven in zichzelf… Daar ligt elke dag opnieuw onze uitdaging. 

School maken doen we samen: kinderen, ouders, grootouders, schoolteam en vele anderen 

dragen allemaal hun steentje bij aan onze warme, fijne school.

kennismaking
Wij nodigen u graag uit op onze infoavond op zaterdag 27 februari van 10 tot 12 uur of na 

afspraak.Alle ingeschreven kleuters worden net voor hun instapdag uitgenodigd voor een doe-

mee-uurtje in de klas. 

Voor meer info verwijzen we u alvast graag door naar onze website.

gemeentelijke basisschool

Ter Beuken 1 
2980 Zoersel 
T 03 2980 8 04 
info@bn.zoersel.be 
www.zoersel.be/beuk.noot

Beuk & Noot



naar school gaan, is elke dag...
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onze school
Klim-Op is een warme en gezellige school in een rustige omgeving in Sint-Antonius. Op onze 

groene speelplaats staan enkele uitdagende speeltuigen. Verder hebben we een leuk slaapklasje 

en kan er ’s middags warm gegeten worden.

spelen, ontdekken & leren
In Klim-Op vinden we het welbevinden van elk kind heel belangrijk. Daarnaast durven we best 

wel wat verwachten van uw bolleboos, maar steeds in een positieve sfeer. We zetten volop in 

op de interessantste leermethoden, in combinatie met digitale technologie. Nieuwe media en 

informatica zijn niet meer weg te denken in onze wereld. Hiermee maken we onze kinderen al 

van in de kleuterklas vertrouwd. We geloven erin dat onze digitale school de beste weg is naar 

een geslaagde toekomst.

Klim-Op is daarnaast ook trots een ‘STEM-school’ te zijn. Wij hebben meer aandacht voor 

wetenschappen, techniek, technologie en wiskunde. Wie in deze vakken al kan uitblinken, gaat 

een mooie toekomst tegemoet. 

Uiteraard hebben we ook aandacht voor andere talenten! U kunt op uw beide oren slapen: onze 

leerlingen zijn na Klim-Op van harte welkom in alle secundaire scholen.

kennismaking
Wij nodigen u graag uit om een bezoekje te brengen aan onze school. U kunt alvast heel 

wat info terugvinden op onze website www.klim-op.net, of een kijkje nemen op onze 

facebookpagina www.facebook.com/bsklimop.

Voor inlichtingen, een afspraak, een rondleiding of om in te schrijven, kunt u de 

contactgegevens hiernaast gebruiken.

Heybleukenstraat 21 
2980 Zoersel 
T 03 383 25 95 
info@klim-op.net 
www.klim-op.net 
www.facebook.com/bsklimop

GO! basisschool
Klim-Op



naar school gaan, is elke dag...
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In onze school, in Zoerseldorp, hebben we oog voor alle talenten van ieder kind tussen 2,5 en 12 

jaar. Ze ontwikkelen op hun eigen tempo sociale, muzische en schoolse vaardigheden en dit in 

een groene, veilige omgeving. Speelse (zorg)initiatieven ondersteunen dit proces. De dagelijkse 

fruitpauze, de stimulans om water te drinken, spelen op het klasterras … zijn slechts enkele 

kenmerken van ons gezondheidsbeleid. Onze kleuterschool wil een open school zijn. U haalt 

uw kleuter op in de klas en komt zo dagelijks in contact met de juf of meester. We zien u graag 

op de informatieavonden en oudercontacten en tussendoor blijft u altijd op de hoogte via onze 

wekelijkse nieuwsbrief. Maar ook bij andere activiteiten betrekken we u graag. Uiteraard zijn 

ook de grootouders welkom op onze grootouderdagen, het voorleesproject …

spelen, ontdekken & leren
Al spelend leren de kleuters verschillende vaardigheden. In hun eigen klas, maar ook in 

onze binnenspeelruimte, de ruime buitenspeelplaats (met kindvriendelijke speeltuigen) 

en de bloemen- en moestuin. De kleuters maken heel wat uitstappen, onder meer naar de 

kinderboerderij, het bos, de boomgaard … De vier- en vijfjarige kleuters gaan naar het zwembad 

voor watergewenning en brengen elke maand een bezoekje aan de bib. Tijdens ‘samen anders’ 

- een samenwerking met Monnikenheide en psychiatrisch centrum Bethanië - ervaren ze dan 

weer dat niet iedereen is zoals zij.

kennismaking
Enkele weken voor hun eerste schooldag kunnen de kleuters deelnemen aan onze 

doemeedagen, meer bepaald op 15 juni, 19 oktober, 7 december, 18 januari ‘22, 15 februari ‘22, 

22 maart ‘22, 10 mei ‘22 of 21 juni ‘22, en dit telkens van 8.45 tot 10.30 uur. Na afspraak kan dit ook 

op een ander moment.

gemeentelijke basisschool

Kerkstraat 7 
2980 Zoersel 
T 03 2980 8 28 
directie@dk.zoersel.be 
www.zoersel.be/de.kiekeboes

de Kiekeboes



naar school gaan, is elke dag...
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Het St.-Elisabethteam is een warm team van leerkrachten en ouders dat vanuit een christelijk 

geïnspireerd engagement werkt aan een leerklimaat waarin kinderen zich thuis voelen. Op 

onze school bouwen we respectvol aan de ontwikkeling van talenten van ieder kind. Voor uw 

peuter kiest u voor de centraal gelegen basisschool of voor ’t Kievitje, wijkschooltje in het groen.

spelen, ontdekken & leren
‘Ontwikkelingskansen op maat’ betekent dat we vanuit de leefwereld van de kinderen kansen 

bieden om spelenderwijs te groeien. We creëren een schat aan ontdekkingsmogelijkheden via 

activiteiten in open lucht, samenwerking tussen groot en klein, lessen buiten de schoolmuren, 

bezoek aan tentoonstellingen, poppentheater, film … De kinderen kunnen in een rustgevende 

omgeving hun mogelijkheden ontdekken en leren van elkaar. Bij dit alles vinden wij creativiteit 

en zelfstandigheid belangrijk. In onze school maken we werk van een actief gezondheids- en 

veiligheidsbeleid. Extra aandacht hebben we voor het inclusieproject Monnikenheide, de 

keuzeactiviteiten tijdens de middagpauze (zingen, dansen, schaken, lezen, dammen, sporten), 

de nieuw ingerichte speelplaatsen, de snoezelruimte, de voor- en naschoolse opvang in de 

eigen school, de wekelijkse nieuwsbrief, meerdaagse schooluitstappen …

kennismaking
Een algemene infoavond vindt plaats op donderdag 21 januari om 19.30 uur. We nodigen u 

ook, samen met uw 2,5-jarige kleuter, graag uit op een inleefmoment in de instapklas (telkens 

tussen 8.45 en 10.30 uur). In de centrumschool vindt dit moment plaats op 10 februari, 5 mei, 

20 oktober, 22 december, 23 februari ‘22 of 18 mei ‘22. In wijkschool ’t Kievitje op 8 februari, 3 mei, 

25 oktober, 20 december, 21 februari ‘22 of 16 mei ‘22. Uiteraard bent u ook steeds welkom op 

andere momenten, na afspraak.

vrije basisschool

Zandstraat 39 | Molenheide 11 (‘t Kievitje) 
2980 Zoersel 
T 03 312 35 10 | 0468 31 54 61 (‘t Kievitje) 
school@elisazoe.be 
www.elisazoe.be

St.-Elisabeth

vrije kleuterschool
‘t Kievitje



teksten 
basisscholen Zoersel

samenstelling & eindredactie 
Birgit Clippeleyr

grafische vormgeving 
Nadia Kerschot

verantwoordelijke uitgever 
college van burgemeester & schepenen 
Liesbeth Verstreken 
Handelslei 167 
2980 Zoersel

gemeente & ocmw Zoersel

Handelslei 167 

2980 Zoersel

T 03 2980 0 00

gemeente@zoersel.be

www.zoersel.be


