Basisonderwijs
in Nijlen
Algemene onderwijsinformatie

schepen van onderwijs

: Griet Van Olmen

VOORWOORD

10 op 10 voor de Nijlense basisscholen
Met deze brochure willen we je informeren over
het aanbod aan kleuter- en lager onderwijs in
Nijlen. In onze gemeente vind je basisonderwijs van
verschillende netten en pedagogische projecten.
Met een keuze uit welgeteld 10 basisscholen vind je
zeker en vast de gepaste school. Hou wel rekening
met de inschrijvingsdata. Deze worden jaarlijks
gecommuniceerd via de scholen en via de gemeente.

Kwantiteit én kwaliteit

Beste inwoner,
Beste mama en/of papa,
moeke en/of vake,

Onderwijs is belangrijk in ieders
leven. Je zoon of dochter wordt
weldra 2,5 jaar en mag vanaf die
leeftijd naar de kleuterschool.
Kleuteronderwijs is in Vlaanderen
niet verplicht, maar het loont zonder
meer de moeite. Je kleuter leert
in de klas sociale en praktische
vaardigheden en raakt er vertrouwd
met taal. De kleuterjuf of -meester
bereidt je kind ook voor op het lager
onderwijs.

Nijlen is een echte onderwijsgemeente: het aanbod is groot en de kwaliteit van
een hoog niveau. Naast basisonderwijs is er in onze gemeente ook een aanbod
aan secundair onderwijs. Opleidingen in het ASO, BSO en TSO liggen binnen
handbereik. Nijlen heeft ook een Academie voor Beeldende Kunsten waar jong
en oud een opleiding in de plastische kunsten kunnen volgen en een filiaal van de
Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier, waar je je muzikale of verbale
talenten kan ontwikkelen. Onze gemeente neemt bovendien niet alleen een taak
op in het organiseren van leerplichtonderwijs, maar neemt over alle netten en
onderwijsvormen heen ook de regierol op zich van al het onderwijs dat in Nijlen
aangeboden wordt. We trachten alle scholen, onafhankelijk van het net, maximaal
te ondersteunen. Want goed onderwijs is cruciaal voor elk kind en elke jongere in
onze gemeente.

Nog vragen?
Deze brochure kan je begeleiden in je zoektocht naar de geschikte kleuterschool
voor je jonge spruit, maar mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd terecht
op onze dienst onderwijs. Onze medewerker zal je graag helpen.
Veel leesplezier!
Paul Verbeeck 							
Griet Van Olmen
Burgemeester 								Schepen van onderwijs
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Onderwijsnetten

A lgemene

Er zijn drie onderwijsnetten in Vlaanderen

De schooltoeslag

•

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel 			
onderwijs dat door de openbare instelling ‘het GO! onderwijs van de 			
Vlaamse Gemeenschap’ georganiseerd wordt in opdracht van de Vlaamse 		
Gemeenschap.

•

Het officieel gesubsidieerd onderwijs omvat het gemeentelijk en stedelijk 		
onderwijs (georganiseerd door de gemeente- en stadsbesturen) en het 		
provinciaal onderwijs (georganiseerd door de provinciebesturen).

•

Het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt door een privépersoon of 			
privéorganisatie ingericht. De inrichtende macht is vaak een vereniging 		
zonder winstoogmerk (vzw).
Het vrij onderwijs bestaat uit vrij confessioneel onderwijs en vrij
niet-confessioneel onderwijs. Het vrij confessioneel onderwijs zijn vrije
scholen die aan een godsdienst gebonden zijn waaronder het katholiek
onderwijs de grootste koepel is. Er zijn binnen het vrij confessioneel
onderwijs ook andere scholen zoals de joodse, islamitische, ...
Het vrij niet-confessioneel onderwijs zijn de vrije scholen die niet aan een
godsdienst gebonden zijn.

onderwijsinfo

Kinderen vanaf 3 jaar die onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen rekenen
op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders voldoet aan de
inkomensvoorwaarde.
De schooltoeslag vervangt sinds schooljaar 2019-2020 de schooltoelage. De
schooltoelage wordt sindsdien automatisch uitbetaald door jouw uitbetaler van het
Groeipakket. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag meer in te dienen bij de afdeling
Studietoelagen zoals vroeger.
De studietoelage voor het Hoger Onderwijs verandert niet en moet nog wel
aangevraagd worden bij de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van
Onderwijs.
Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden
behouden. Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn
(kleuteronderwijs), of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn
(lager onderwijs), kunnen het recht op hun schooltoeslag verliezen.
Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd
afwezig (lager en secundair onderwijs) of onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs)
is, verliest het de toeslag voor het tweede jaar.
Meer info vind je op www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/basisonderwijs

(bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/officieel-en-vrij-onderwijsonderwijsnetten-en-koepels)
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A lgemene

Inschrijvingen

onderwijsinfo

In de gemeente Nijlen kunnen leerlingen zich inschrijven op de
inschrijvingsmomenten van hun school naar keuze. De inschrijvingsmomenten per
school worden gecommuniceerd via de website www.nijlen.be
Instapdata kleuters

Vakantieregeling

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de
kleuterschool:

De zomervakantie begint steeds op 1 juli en eindigt op 31 augustus.
De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en
einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd.

Herfstvakantie
van - t.e.m.

Kerstvakantie Krokusvakantie
van - t.e.m.
van - t.e.m.

Paasvakantie
van - t.e.m.

Hemelvaart
van - t.e.m.

2019-2020

28/10 - 03/11

23/12 - 05/01

24/02 - 01/03

06/04 - 19/04

21/05 - 22/05

2020-2021

02/11 - 08/11

21/12 - 03/01

15/02 - 21/02

05/04 - 18/04

13/05 - 14/05

2021-2022

01/11 - 07/11

27/12 - 09/01

28/02 - 06/03

04/04 - 18/04

26/05 - 27/05
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

De
De
De
De
De
De
De

1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste

schooldag na de zomervakantie
schooldag na de herfstvakantie
schooldag na de kerstvakantie
schooldag na de krokusvakantie
schooldag na de paasvakantie
schooldag van februari
schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar
school.
Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag
starten in de kleuterklas.
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Minstens een jaar naar de kleuterklas

Basisonderwijs

Naar de kleuterschool gaan is niet verplicht, maar heel belangrijk. Daarom is er
een nieuwe regel: alleen wie regelmatig aanwezig is in de kleuterklas, mag naar
het eerste leerjaar.
Om naar een Nederlandstalige lagere school voor gewoon onderwijs te kunnen
gaan in het kalenderjaar waarin een kind 6 jaar wordt, moet het in het eraan
voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in een erkende
Nederlandstalige kleuterschool. Dat geldt vanaf de inschrijvingen in de lagere
school voor het schooljaar 2018-2019 (voorheen was het 220 halve dagen).
Is dat niet het geval, dan beslist de klassenraad van de lagere school of een kind
daar mag starten, dan wel of het nog een jaar in het kleuteronderwijs moet
blijven.

Met basisonderwijs wordt het onderwijs bedoeld aan kinderen in de leeftijd van
ongeveer drie jaar tot twaalf jaar. Het basisonderwijs is, vanaf 6 jaar, verplicht via
de leerplicht.
Kleuteronderwijs
Het kleuteronderwijs is toegankelijk voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
Lager onderwijs
Het gewoon lager onderwijs is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en omvat
zes aaneensluitende leerjaren.
Een kind start met het lager onderwijs wanneer het 6 jaar en dus leerplichtig is.
Het buitengewoon basisonderwijs
Het buitengewoon onderwijs is bedoeld voor kinderen die tijdelijk of permanent
specifieke hulp nodig hebben. Dit kan zijn omwille van een lichamelijke of
mentale handicap, omwille van ernstige gedrags- of emotionele problemen of
omwille van ernstige leerstoornissen.
Er zijn verschillende types in het buitengewoon basisonderwijs, aangepast aan de
opvoedings- en onderwijsbehoeften van een bepaalde groep kinderen.
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gOE
zo!
Klokkenlaan

Gemeentelijke
kleuteren lagere school
Goezo! Klokkenlaan
Klokkenlaan 25
B-2560 Nijlen
Tel: 03 410 01 40

s een gemeentelijke basisschool.
Een kleinschalige school, gelegen in het groen,
die behoort tot de scholengemeenschap Goezo! .

www.klokkenlaan.be
directie.klokkenlaan@goezo.be

Wij willen onze kleuters en leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden:
· kansen om de wereld rondom zich te verkennen
· kansen om nieuwe dingen te leren
· kansen om te ontwikkelen op sociaal vlak
· kansen om te bewegen
· kansen om zich creatief te uiten
Kortom kansen om te spelen, te leren en te leven.
✓
✓
✓
✓
		
		
✓
		
✓
✓
		
✓
✓
✓

Nieuwe, ruime en lichte peuterklas met kijk op eigen tuintje.
Aparte groene kleuterspeelplaats met grote zandbak en fietsparcours.
Ruime, lichte en gezellige klassen voorzien van digitale schoolborden.
Speelplaats in het groen met voldoende bewegingsruimte en
spelmateriaal en de mogelijkheid om tot rust te komen in de leesklas 		
of een rustig hoekje.
Enthousiast, gemotiveerd en zorgzaam team dat werkt
op maat van elk kind.
Een dynamische oudervereniging en leerlingenraad.
Veel kansen om de wereld te ontdekken via culturele
en educatieve uitstappen met onze schoolbus.
Meerdaagse uitstappen zoals zeeklassen, bosklassen en fietsklassen.
Extra aandacht voor milieu en gezondheid.
Elk kind is bij ons de kers op de taart.
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gOE
zo!

Gemeentelijke
kleuteren lagere school

Kessel

Goezo! Kessel
Kessel-Dorp 42a
B-2560 Kessel
Tel: 03 410 01 50
www.goezokessel.com

Met een open blik...
						...klaar voor de toekomst!

directie.kessel@goezo.be

Met deze slogan willen wij duidelijk aantonen waar wij als school voor staan:
het begeleiden van kinderen bij hun groeiproces op verschillende domeinen om
uiteindelijk als tiener verder te gaan met een open blik klaar voor de TOEKOMST!
Met een open blik…
✓
✓
		
✓
✓

✓
✓

… ambitieus onderwijs op maat van uw kind!
… wetenschappelijke en technische kennis opdoen tijdens 				
specifiek STEM-onderwijs
… grenzen verleggen bij een breed gamma SPORTactiviteiten
… en met een eigen TROTSDOOS op zoek gaan naar zichzelf, 			
talenten en trotsmomenten
… acteren, dansen en samenwerken in een totaalspektakel: 			
onze MUSICALS
… lief en leed delen tijdens piraten-, zee- en bosklassen
… veel buitenplezier beleven op ons eigen ruim en groen 				
speelplein
… leerrijk op uitstap met de eigen schoolbus
… uitkijken naar onze gloednieuwe schoolgebouwen

✓

… klaar voor de toekomst

✓
✓
✓
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gOE
zo!

Kerkeblokken

Gemeentelijke
kleuteren lagere school
Goezo! Kerkeblokken
Kerkeblokken 7
B-2560 Nijlen
Tel: 03 410 01 30

Goezo! Kerkeblokken heeft een schitterend gemengd team:

van piepjong tot heel... ervaren, zowel mannen als vrouwen met allemaal erg
veel enthousiasme!

www.kerkeblokken.be
directie.kerkeblokken@goezo.be

THE ONLY WAY
to do

GREAT work
to love
IS

WHAT YOU DO
En… we doen het ontzettend graag…
Onze school:

Waar we leren en lachen en spelen,
vrienden maken
en dansen en zingen,
graag zien en soms ruzie maken,
waar we huilen en troosten,
waar we veilig zijn,
en onszelf kunnen zijn,
waar de leerkrachten denken:

“every child is an artist”

en dat gaan we samen ontdekken en ontplooien… in wat dan ook!
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Het mooiste dat
je een kind
kan geven
is een kans

GO! Onderwijs
van de Vlaamse
gemeenshap
Basisschool
De Zevensprong
Albertkanaalstraat 31
B-2560 Nijlen
Tel: 03 481 82 92
www.bsdezevensprong.be

Basisschool De Zevensprong

directie@bsdezevensprong.be

Officiële kleuterschool en lagere school die deel uitmaakt van
Scholengroep Fluxus.
Samen leren samenleven daar gaan en staan wij voor. Met actieve en eigentijdse
werkvormen leren we onze kinderen zelfstandig werken en krijgt ieder kind de
kans zich te ontwikkelen op eigen tempo en niveau.
Omdat het positief welbevinden en het leren in een veilige leeromgeving
belangrijk zijn werken we op onze school herstelgericht.
De Zevensprong staat open voor iedereen zonder onderscheid van filosofie,
godsdienst of cultuur.
✓ Aangepast didactisch materiaal en uitdagende leeromgeving
✓ Klasdoorbrekende crea-namiddagen
✓ Hoekenwerk: zelfstandig werken en experimenteren
✓ Projectwerking
✓ Techniekactiviteiten vanaf de kleuterklas
✓ Initiatie Frans vanaf de derde kleuterklas
✓ Digitale schoolborden en computers in elke klas
✓ Sport- en bewegingsactiviteiten
✓ Slaapklasje voor peuters
✓ Ruime speelplaats en groene speelweide
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GO! BASISSCHOOL

GO! Onderwijs
van de Vlaamse
gemeenshap

Bisterveld

Basisschool
Bisterveld
Nieuwstraat 26
B-2560 Kessel
Tel: 03 480 20 39
www.bisterveld.be

GO! onderwijs met op het domein
kinderdagverblijf ’t Vlindertje en
voor –en naschoolse opvang ‘De Vlindertuin’.

directie@bisterveld.be

Onze school bevindt zich in het groen met veel ruimte en sportmogelijkheden.
Wij kiezen voor zelfontdekkend leren waarbij de kinderen onder begeleiding van
de leerkracht actief aan de slag gaan.
Hierbij benutten we maximaal de talenten van onze leerlingen en besteden aandacht aan elk kind.
We willen een open school zijn waar iedereen zich welkom voelt.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Slaapklasje
Warme maaltijden en/of soep
Kinderdagverblijf
Voor– en naschoolse opvang
Aandacht voor differentiatie
Instapklasje
Ruime speelmogelijkheden in het groen
Open communicatie
Vrije godsdienstkeuze
Initiatie Frans vanaf 3de kleuterklas
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Vrij onderwijs
VBS Sint-Calasanz
Nonnenstraat 21
B-2560 Nijlen
Tel: 03 481 97 43
www.basisschool-calasanz.be
directie@basisschool-calasanz.be

Zoekt u een school voor uw kind? Dan is basisschool Sint-Calasanz dé school

voor u: een school met een warm hart en geweldige troeven! Onze drijfveer: voor
uw kind is alleen het allerbeste genoeg! Ons zorgzaam streven: de totale ontplooiing van ieder kind. Een warme school: waar elk kind gelukkig kan leren en leven.

Wij zijn trots op:
✓ Onze kleuterschool: Stippe en Stappe
		
Een schitterende kleuterschool in de Nonnenstraat!
✓ Onze lagere school: Sint-Calasanz
		
Kwaliteitsvol onderwijs van een hoog niveau voor ALLE kinderen
✓ Ons wijkschooltje: Schooltje in't groen
		
Een kleinschalige en sfeervolle kleuterschool in het groen
		
waar je oogappels 100% kunnen genieten van de natuur.
✓ Een katholieke school van 'Vorselaar', met een stevige reputatie van jarenlang
kwaliteitsvol onderwijs.
✓ Een professioneel, jong, creatief en ambitieus team.
✓ Zeer uitgebreide zorgverbreding: een aparte zorgleerkracht per graad, per klas!
✓ Digitale school van de 21ste eeuw! Tablets en chromebooks voor alle klassen.
✓ Sportieve school met geïntegreerde Bodymapwerking.
✓ Wetenschapsacademies voor het vijfde en zesde leerjaar.
✓ Muzische, boerderij-, sport-, zee- en bosklassen.
✓ Imposante Kerstmusical, onvergetelijke ouder- en grootouderfeesten en
schitterende schoolfeesten
✓ Een muzische, creatieve, bruisende school.
✓ Een TOP secundaire school verbonden aan onze basisschool.
...en nog zoveel meer
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Vrij onderwijs
VBS Kinderpad
Kinderpad 1
B-2560 Bevel
Tel: 03 385 04 79
www.kinderpad.be
directie@kinderpad.be

Welkom bij Basisschool Kinderpad!
Wie zijn kind wil zien opgroeien in een verkeersveilige, groene omgeving, moet
zeker eens een kijkje komen nemen in onze christelijk geïnspireerde school in
Bevel. Bij ons staat persoonlijke aandacht, een brede vorming en individuele
ontwikkeling op maat centraal. Ons vooruitstrevend, creatief schoolteam heeft
een groot hart voor kinderen. Kwaliteitsvol onderwijs met een bewust
kleinschalig karakter, zodat ieder kind zich meteen thuis voelt en vol
zelfvertrouwen kan groeien op hun pad naar volwassenheid.
Kenmerken:
•
Gastvrije en warme school. Iedereen is welkom!
•
Open deur voor ouders en kinderen. Persoonlijke aandacht vinden wij
		belangrijk.
•
Verkeersveilig en gemakkelijk bereikbaar.
•
Familiale gezellige sfeer. Kleinschalige school waar iedereen
		
zichzelf mag zijn.
•
Het schoolteam is een gezonde mix van ervaring en jong
		
enthousiasme die elkaar in evenwicht houden.
•
Up-to-date onderwijs, vooruitstrevend en kwaliteitsvol.
•
Zorg voor onze leerlingen is onze passie. We bieden zorg
		
op maat van elk kind.
•
Oog voor waarden en normen
•
Creatief en muzische school. We hebben aandacht voor
		
de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

Kwaliteitsvol onderwijs en brede vorming.
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Vrij onderwijs
VBS De Ceder
Emblemsesteenweg 1a
B-2560 Kessel
Tel: 03 480 27 44
www.vbs-deceder.be
directie@vbs-deceder.be

VBS De CEDER
Christelijk en Communicatief, Eenvoudig, Dankbaar en Democratisch, Eerlijk en
Respectvol. We streven steeds naar een zachte, zorgende school, naar warmte en
geborgenheid maar tegelijkertijd ook naar kwaliteit. Ieder kind mag zich op eigen
tempo ontwikkelen. Ieder heeft zijn talenten.
Je vindt in Kessel-Station een behulpzaam en ondersteunend, aanmoedigend en
aanvullend team. Soms ook “goe zot”, maar vooral … fier op wie we zijn.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kindertalentenfluisteraarschool
Toegankelijk
Uniek
Enthousiast
Aantrekkelijk
Ambiance
Empathisch
Meevoelend
Sportief
Groen
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Vrij onderwijs
VBS De Zandloper
Zandlaan 46
B-2560 Nijlen
Tel: 03 481 87 67
www.zandlopernijlen.be
secretariaat@zandlopernijlen.be

VBS De Zandloper
Onze school is gelegen aan de rand van Nijlen, in een autoluwe omgeving. Met
een 200-tal kinderen waarvoor we samen zorg dragen, zijn we eerder een kleine
school. Doe daarbij de groene, rustige omgeving en de Zandloper is een plaats
waar kinderen mogen ontwikkelen tot unieke persoontjes. Op elk vlak worden de
kinderen uitgedaagd om stappen te zetten op hun eigen tempo.
Het ganse schoolteam helpt en ondersteunt hen daarbij.
Met steeds de uitdaging: een goede school voor onze kinderen!
Onze troeven?
✓ Levensecht leren
✓ Veel kansen om de natuur te ontdekken en om buiten te spelen
✓ Een grote zandbak, de boekenbarak, de grote speeltrein,
onze kippen en konijnen,...
✓ Ruime en fris ingerichte klassen
✓ Planbordwerking en co-teaching ingebouwd
✓ Bijzondere aandacht voor zelfstandig werk en differentiatie
✓ iPads en chromebooks als ondersteuning tijdens activiteiten en lessen
✓ Een snoezelruimte en slaapklasje voor de kleinsten
✓ Een warme sfeer: iedereen zorgt voor iedereen
✓ Een enthousiast team met de ouders als partners
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Vrij onderwijs
BuBaO De Regenboog
Oude Bevelsesteenweg 107
B-2560 Kessel
Tel: 03 480 28 58
www.bubaoderegenboog.be
directie@bubaoderegenboog.be

Wij bieden in BuBaO De Regenboog onderwijs aan van de

volgende types: type 2, type basisaanbod en type 9. We begeleiden leerlingen
van 2.5 tot 13 jaar met specifieke zorgvragen. Wij scheppen met ons
multidisciplinair team een krachtige leeromgeving waar onze leerlingen een
individueel aangepast leertraject volgen. Op onze school werken we elke dag in
een veilig basisklimaat aan een maximale ontplooiing van elke leerling.
In onze school:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Werken we op maat
Zijn er nieuwe kansen
Ben je graag gezien
Voel je je veilig en geborgen
Zit je in een kleine klasgroep
Tonen we respect voor iedereen
Werken we samen met ouders en alle andere betrokken instanties
Zijn we christelijk geïnspireerd
Zetten we in op integratie
Zijn alle leerlingen gewoon BUITENGEWOON!
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Initiatief

buitenschoolse

kinderopvang

Dolfijn

IBO Dolfijn voorziet voor– en naschoolse kinderopvang voor alle kinderen
(van 2,5 tot 12 jaar) die schoollopen in één van de basisscholen van, of wonen in,
Nijlen, Bevel of Kessel.
Onze buitenschoolse kinderopvang beschikt over 4 kinderopvanglocaties
BEVEL
KESSEL
oude gemeenteschool
Schoolstraat 1
2560 Bevel
03 410 03 54

oude jongensschool
Berlaarsesteenweg 2
2560 Kessel
03 410 03 55

NIJLEN
Het Gesticht
Statiestraat13
2560 Nijlen
03 410 03 52

NIJLEN
bijgebouw Goezo!
Klokkenlaan 25
2560 Nijlen
03 410 03 53

De openingstijden van de kinderopvang zijn afgestemd op de
begin- en einduren van de scholen.
Maandag, dinsdag
en donderdag

07.00 - 08.45

15.25 - 18.00

Woensdag

07.00 - 08.45

11.45 - 18.00

Vrijdag

07.00 - 08.45

15.00 - 18.00

Vakantie- en
schoolvrije dagen

Doorlopend van 07.00 - 18.00
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De kinderopvang is open tijdens de volgende schoolvakanties:
krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie (behalve de zomersluiting)
en tijdens de herfstvakantie.
Tijdens de zomervakantie is er een collectieve sluiting van 2 weken, deze gaat
door de laatste volle week van juli en aansluitend de eerste week van augustus.
Ook is de opvang gesloten tijdens de kerstvakantie.
Hoe inschrijven?
Voordat uw kind een eerste keer naar de opvang komt, dient het kind te worden
ingeschreven bij teamassistenten Vicky Meuris of Magali Uytdenhouwen op het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak via kinderopvang@nijlen.be of
telefonisch via 03/410 02 11
Afspraken gaan bij voorkeur door op maandag tussen 9-12 uur en op donderdag
tussen 17-19 uur. Voor de opvang voor– en naschools is er geen aparte inschrijving
nodig, wij registreren de opvang van jullie kind wanneer het aan de schoolpoort
wordt opgevangen door onze begeleidsters.
Voor de schoolvakanties is het echter wel belangrijk dat u uw kind op voorhand
inschrijft, omdat er maar een aantal plaatsen beschikbaar zijn.
Hoeveel kost het?
Bij voor– en naschoolse opvang bedraagt de ouderbijdrage €1,20 per begonnen
halfuur. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen geldt een bijdrage van:
- € 11,20 voor een volledige dag (vanaf 6 uur opvang)
- € 6,90 voor een verblijf van een halve dag (vanaf 3 uur tot 6 uur opvang)
- € 4,50 voor een verblijf van minder dan 3 uur
Bij opvang van meer gelijktijdig ingeschreven kinderen uit hetzelfde gezin op
dezelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.
Voor gezinnen met een te grote financiële draaglast kan een sociaal tarief
aangevraagd worden.
Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website:
✓ www.nijlen.be/kinderopvang,
✓ telefonisch via 03/410 02 11,
✓ of via mail naar kinderopvang@nijlen.be.
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Situering

scholen

De Zandloper

De Zevensprong
Goezo!

Sint-Calasanz

Kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam
woon-schoolverkeer een prioriteit in Nijlen

Klokkenlaan

Goezo!

Kerkeblokken

Het Octopusplan is ontstaan bij de invoering van de zone 30 in schoolomgevingen
in 2005 en ijvert voor duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke
schoolomgevingen.
Nijlen draagt deze doelstellingen hoog in het vaandel en is al enkele jaren lid
van het Octopusplan. Het ledennetwerk bestaat ondertussen uit ruim
100 Octopusgemeenten en 1300 Octopusscholen.

De octopusplannen van Nijlen staan op deze pagina:
https://www.nijlen.be/veilig-naar-school-fietsen
De Ceder
Dit zijn de links per school:

De Regenboog

Bisterveld

Bisterveld: https://www.nijlen.be/schoolroutekaart-bisterveld_1pdf
De Ceder: https://www.nijlen.be/schoolroutekaart-deceder_1pdf
De Regenboog: https://www.nijlen.be/schoolroutekaart-regenboog_1pdf
De Zevensprong: https://www.nijlen.be/schoolroutekaart-dezevensprong_1pdf
De Zandloper: https://www.nijlen.be/schoolroutekaart-dezandloper_1pdf
Goezo! Kerkeblokken: https://www.nijlen.be/schoolroutekaart-kerkeblokken_1pdf
Goezo! Kessel: https://www.nijlen.be/schoolroutekaart-goezokessel_1pdf
Goezo! Klokkenlaan: https://www.nijlen.be/schoolroutekaart-klokkenlaan_1pdf
Kinderpad: https://www.nijlen.be/schoolroutekaart-kinderpad_1pdf
Sint Calasanz: https://www.nijlen.be/schoolroutekaart-stcalasanz_1pdf

Goezo!

Kessel

Kinderpad
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Dienst

onderwijs

BELEIDSADVISEUR ONDERWIJS
De beleidsadviseur onderwijs coördineert en ondersteunt het onderwijsbeleid van
de gemeente Nijlen. De adviseur is verantwoordelijk voor bepaalde
overkoepelende administratie van het gemeentelijk onderwijs.
De gemeente Nijlen wil voornamelijk inzetten op een flankerend onderwijsbeleid
waarbij netoverschrijdend werken als prioriteit wordt aanzien.
De gemeente Nijlen zal gelijke onderwijskansen stimuleren door netoverschrijdend
te werken en flankerend onderwijsbeleid uit te dragen in verschillende
initiatieven.

Contactgegevens:
Nicole Lieckens
Beleidsadviseur onderwijs
Kerkstraat 4
2560 Nijlen
Tel. 03 410 02 11
Email: nicole.lieckens@nijlen.be

