
Naar 
evenwichtige 
buurtscholen
School in zicht werkt op vraag van de 
gemeente Molenbeek en brengt ouders en 
scholen samen. Tijdens onze activiteiten leer 
je samen met andere gezinnen de buurtscho-
len kennen. Zo ontdek je op een vrijblijvende 
manier hun werking. Hiermee willen we van 
scholen een afspiegeling van de buurt maken, 
zodat je kind opgroeit met lee� ijdsgenootjes 
uit alle lagen van de bevolking.  

Kwaliteitsvolle school 
om de hoek
De scholen in Molenbeek streven ernaar om 
echte buurtscholen te zijn: scholen voor 
álle kinderen uit de buurt. Ouders zijn vaak 
verrast dat de school om de hoek zoveel 
troeven hee� . Zo bieden deze scholen jouw 
kind onderwijs, zorg én uitdaging op maat. 
Daarnaast leren kinderen met verschillende 
achtergronden er samenleven: een waarde-
volle vaardigheid voor hun verdere leven in 
onze diverse maatschappij. 

Aanmeldsysteem: 
bezoek meerdere scholen
Brussel werkt met een centraal aan-
meldsysteem. Op 28 februari 2023 starten 
de aanmeldingen voor kinderen geboren 
in 2021 via inschrijveninbrussel.be. Bij het 
maken van een schoolkeuze kan je meerdere 
opties opgeven. Daarom raden we je aan 
om tijdens de School in zicht-activiteiten 
kennis te maken met verschillende scholen. 
Zo kan je met een gerust hart je schoolkeuze 
maken. Je dient je kindje ook aan te melden 
wanneer het in het najaar is geboren en pas in 
september 2024 start. 

Beste ouder,

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

Molenbeek telt veel basisscholen - stuk 
voor stuk kwaliteitsvolle scholen die 
jouw kind de beste onderwijskansen 
en de beste zorg zullen bieden. Het 
zijn ook scholen die zich profileren als 
echte buurtscholen en dat kunnen we 
natuurlijk alleen maar toejuichen. In 
een buurtschool leren namelijk zowel 
de kinderen als de ouders hun buren 
en wijkgenoten beter kennen. Hierdoor 
wordt er meteen een warm samenho-
righeidsgevoel in de buurt gecreëerd. 
Daarnaast zorgt een buurtschool voor 
minder verkeer, want je kan gemakkelij-
ker te voet of met de fiets naar school. 
Goed voor de gezondheid én het milieu! 

Maar niet iedereen is bekend met 
de school om de hoek. En onbekend 
maakt, helaas, onbemind. Daarom 
werkt Molenbeek sinds dit jaar 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 maken we meteen een 
goede start!

Jef Van Damme, Schepen 
van Nederlandstalig 
Onderwijs en 
Kinderopvang

Op zoek naar 
een goede 
buurtschool?
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Schrijf je in voor onze activiteiten

Infoavond met scholenmarkt 
DINSDAG 31 JANUARI 2023, 19U30, HUIS 
VAN CULTUREN EN SOCIALE SAMENHANG 
(MOMMAERTSSTRAAT 4) 

Maak kennis met de deelnemende scholen 
en stel je vragen aan directies en leerkrach-
ten. Leer ook alles over de werking van het 
inschrijvingssysteem en ontmoet andere 
schoolzoekende ouders uit jouw buurt.

Inschrijven doe je via 
www.schoolinzicht.be/molenbeek

Openschooldagen 
DINSDAG 7 FEBRUARI 2023, DONDERDAG 
9 FEBRUARI 2023 OM 9U00, 10U30 EN 13U30

Bezoek samen met een groepje andere 
ouders de school of scholen van je voorkeur. 
Ontdek hoe het echte schoolleven eraan 
toegaat tijdens de lesuren, en leer tot drie 
scholen op één dag kennen. De rondleidingen 
starten om 9u00, 10u30 en 13u30.

Inschrijven doe je via 
www.schoolinzicht.be/molenbeek

 Info & contact
www.schoolinzicht.be/molenbeek

03 270 38 09 

 robin.kemper@schoolinzicht.be

Ontmoet scholen in Molenbeek 
bij jou om de hoek
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Deelnemende scholen in 
Molenbeek

Waarom kiezen ouders voor de 
buurtschool?

In een 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 alles over deze scholen via onze 
website www.schoolinzicht.be/molenbeek 
of gebruik de QR-code.

Heb je graag een volledig overzicht van álle 
Brusselse scholen?
Surf dan naar inschrijveninbrussel.be. 

“In onze kleine, gezellige school in het hart 
van Molenbeek kent iedereen elkaar. Vanuit 
deze basis laat ons geëngageerde team elke 
leerling schitteren.”

ANN, DIRECTRICE VAN DE WINDROOS

“Bij ons zijn alle Brusselse Ketjes thuis! 
We investeren in hun toekomst dankzij 
kwalitatief en gedi� erentieerd onderwijs, 
en stimuleren hun zelfstandigheid en 
creatief denken.”   

INGRID, DIRECTRICE VAN KET&CO

1  Vrije Basisschool Sint-Albert
Haeckstraat 61

2  GBS Regenboog
Ulensstraat 83

3  GBS Windroos
Kortrijkstraat 52

4  GBS Ket & Co
Jean-Baptiste Decockstraat 54

5  Vrije Basisschool Imelda
Ninoofsesteenweg 130

Leer scholen uit de buurt kennen

“In de Regenboog hebben we veel aandacht 
voor leren, welzijn en de emotionele 
ontwikkeling van elk kind. Iedereen is ten 
slotte uniek!”

AUDREY, DIRECTRICE VAN DE REGENBOOG

“Imelda staat voor een positief school-
klimaat op alle vlakken, zowel voor 
ouders, kinderen en leerkrachten. We 
zijn een echte dialoogschool, met veel 
ouderbetrokkenheid.”

SOPHIE, DIRECTRICE VAN IMELDA

Dankzij School in zicht:

◉ Ontdek je vijf fijne scholen in jouw 
buurt.

◉ Kan je tot drie scholen op één dag 
bezoeken.

◉ Krijg je een unieke inkijk in het 
schoolleven tijdens een doordeweekse 
schooldag.

◉ Ontmoet je andere ouders en toekom-
stige vriendjes voor je peuter.

Schrijf je in voor onze activiteiten via 
www.schoolinzicht.be/molenbeek

Is jouw kindje geboren in 2021? 
Dan maak je binnenkort een 
schoolkeuze. 

Een belangrijk moment, want je wil een fijne 
school voor je peuter. School in zicht helpt 
je bij het maken van deze keuze door je de 
scholen uit de buurt te laten ontdekken. 
Tijdens onze activiteiten bezoek je samen 
met andere ouders meerdere scholen: je 
ziet de klasjes in werking en maakt kennis 
met buurtgenoten die dezelfde school 
overwegen. We nodigen je uit om scholen 
te ontdekken waar je misschien nog niet 
veel over hoorde. Zo bouwen we samen aan 
échte buurtscholen!

“Bij Sint-Albert omarmen we de Brusselse 
context: haar geschiedenis en internationale 
betekenis, en de talrijke culturele mogelijk-
heden en diversiteit van haar bewoners.”

EVA, DIRECTRICE VAN SINT-ALBERTSCHOOL


