
naar de kleuter- of 
lagere school in 

Brasschaat

Via deze brochure informeren we onze 
toekomstige leerlingen en hun ouders graag 
over de verschillende onderwijsinstellingen 

in onze gemeente. Het basisonderwijs is goed 
vertegenwoordigd in de verschillende wijken 

en over de verschillende onderwijsnetten. Er is 
vast een school die jouw voorkeur geniet.

Brasschaat is een fantastische plek, 
om te wonen, werken, leven en naar 

school te gaan.



DIGITAAL AANMELDEN
Van 28 februari tot en met 21 maart 2023 melden alle 
basisscholen van Brasschaat digitaal aan voor het 
schooljaar 2023-2024. Sommige scholen hebben minder 
plaatsen dan leerlingen die willen inschrijven. Indien dit 
het geval is, staat het vermeld bij de info van de school.

Voor welke klassen meld je aan?
• Kleuters geboren in 2021, 2020, 2019 en 2018.

Meld je kind, geboren in 2021, ook aan als het in het 
schooljaar 2023-2024 nog niet naar school gaat! Is je 
kind geboren in 2017 en wil je inschrijven in  
Steinerschool De Wingerd, neem dan zo snel mogelijk 
contact op met de school!

• Alle klassen van de lagere school.

Voor wie meld je aan?
• Broers en zussen van kinderen die schoollopen in één 

van de vernoemde scholen.
• Kinderen van schoolpersoneel.
• Nieuwe kleuters en leerlingen.

Toewijzing van overige plaatsen als volgt:
• schoolkeuze
• wandelafstand tussen domicilieadres van je kind tot 

het officiële adres van de school
• lottrekking (bij gelijke wandelafstand)

Hoe aanmelden?
Digitaal aanmelden kan vanaf 28 februari, 12 uur, tot en met 
21 maart 2023, 12 uur, via het aanmeldingsformulier op de 
website https://brasschaat.aanmelden.in. Het tijdstip 
waarop je je kind aanmeldt heeft geen invloed op de 
toewijzing van de beschikbare plaatsen. Ten laatste op 21 
april 2023 weet je of je je plekje hebt. De school neemt 
dan contact met je op om een afspraak te maken voor de 
inschrijving van je kind. De inschrijving vindt plaats tussen 
24 april en 15 mei 2023.

De periode van de vrije inschrijvingen, voor de kinderen die 
niet digitaal hebben aangemeld, start vanaf 23 mei 2023. 
Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de school van 
je keuze.

Beschik je niet over een computer of heb je hulp nodig bij het 
digitaal aanmelden? Vraag info bij de school van je eerste 
keuze of mail naar aanmelden.basisonderwijs@brasschaat.be



GIBO Mariaburg
We zijn een moderne, zorgzame school die leerlingen laat 
groeien en kansen biedt. Binnen ons logo herken je 
een kind. Dit is je kind dat groeit, omringd door een 
aanbod van 21ste eeuwse vaardigheden. Die helpen je 
kind zijn talenten te ontwikkelen. Wij zetten in op een 
respectvolle omgang, heldere communicatie en een 
sterk anti-pestbeleid. Hierdoor voelt iedereen zich 
hier snel thuis.

De instappertjes ontvangen we met veel aandacht en 
zorg in een mooie hedendaagse omgeving. De 
klastitularissen, het zorgteam en de 
kinderverzorgster staan in voor kwaliteitsvol en 
uitdagend onderwijs met oog voor de noden van elke 
kleuter. De jongste kleuters kunnen in de slaapklas 
een middagdutje doen. Voor- en naschoolse opvang 
worden ter plekke georganiseerd.
Deze school heeft een capaciteitsprobleem.

contactgegevens
Annadreef 7 
T 03 664 46 37 - directie@gibomariaburg.be
www.gibomariaburg.be

Steinerschool De Wingerd
We zijn een kleinschalige, gezellige kleuter- en lagere 
school met een uitgesproken visie. Vanuit de 
steinerpedagogie trachten we onze leerlingen 
intellectueel uit te dagen. We spreken ook hun creatieve 
talenten en hun sociale en emotionele kwaliteiten aan. 
Zo helpen we elk kind bij het ontdekken van zichzelf. Het 
speelbosje, de gezellige kleutertuin, de groene 
speelplaats en ons veldje bieden de ruimte om ook buiten 
de klas veel te leren. We organiseren voor- en naschoolse 
opvang op het eigen terrein.  

Omwille van een specifiek pedagogisch project kunnen 
leerlingen van geboortejaar 2016 zich aanmelden voor 
de kleuterschool én het eerste leerjaar. Gelieve voor deze 
leerlingen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met 
de school.

Deze school heeft een capaciteitsprobleem.

contactgegevens
Zwemdoklei 3
T 03 665 41 90
onthaal@steinerschooldewingerd.be
www.steinerschooldewingerd.be



GILO Kaart - GIKO ‘t Veldhoppertje
Wij zijn een groene en warme gemeentelijke 
basisschool binnen de wijk Kaart. Met een hedendaagse 
aanpak en een open blik op de wereld gaan we samen 
op pad om te leren, spelen en ontdekken. Ons gedreven 
team werkt kwaliteitsvol samen en garandeert zo zorg 
voor elke leerling binnen een klimaat van huiselijkheid 
en vertrouwen. Onze focus ligt steeds op het 
welbevinden van alle partijen. 

We gaan tweewekelijks naar onze eigen 
schoolbibliotheek en investeren dagelijks minstens 15 
minuten in (voor-)lezen: we zijn een trotse 
Kwartiermakersschool! 

In het leerlandschap van onze lagere school is er plaats 
voor de verschillende leerstijlen. We hebben een 
slaapklasje voor de allerkleinsten, een aanbod Frans 
vanaf het derde leerjaar, co-teachingsprojecten en 
zoveel meer! 

Kom gerust eens langs om kennis te maken met onze 
warme school!  

contactgegevens
GILO de Kaart
Leeuwenstraat 50
T 03 650 18 21
directie@gilodekaart.be
www.gilodekaart.be

GIKO ‘t Veldhoppertje
Schoolstraat 4
T 03 653 15 89
directie@veldhoppertje.be
www.veldhoppertje.be



GO! Freinetschool Toverbos 
We zijn een groene school waar samen geleerd en 
geleefd wordt volgens de actieve Freinet-leermethode. 
We stimuleren kinderen om te ontdekken en te groeien. 
We leren al doende,  aansluitend bij de leefwereld en 
interesses van onze leerlingen. Dit zorgt voor een 
grotere inzet, betrokkenheid en leerrendement. We 
werken aan een totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Na het zesde leerjaar vertrekken onze leerlingen met 
een goed gevulde rugzak vol kennis en vaardigheden, 
maar vooral met goesting om te leren, naar de 
middelbare school.

Deze school heeft een capaciteitsprobleem. 

contactgegevens
Lage Kaart 542
T 03 653 51 37
basisschool@toverbos.be
www.toverbos.be

basisschool De Vlinder
We zijn een toffe basisschool, gelegen in de groene 
omgeving van Wijk Kaart. Een gedreven team zorgt 
ervoor dat kleuters en leerlingen met plezier naar school 
gaan en hen stappen laat zetten in hun persoonlijke 
ontwikkeling. Samen met de zorgcoördinator zorgen we 
dat die stappen op maat van het kind worden gezet. 

Onze kleuterschool werkt met menggroepen. Zo 
differentiëren we op kleuterniveau. Een slaapklas zorgt 
voor rust voor de 2,5 jarigen. Onze lagere school werkt 
met een klassensysteem. Verschillende werkvormen 
zorgen ervoor dat leerlingen groeien naar het secundair 
onderwijs.Gesteund op een christelijke levenshouding 
en zonder onderscheid is iedereen welkom! 
 
contactgegevens
Lage Kaart 266
T 03 651 50 25
vlinder@bsmaterdei.be
www.basisschooldevlinder.be



Mater Dei Centrum
Onze school is een hartelijke, open kleuter- en lagere 
school gelegen in het centrum van Brasschaat. Elk kind 
gaat op onze school aan de slag met een jong en 
gemotiveerd lerarenteam. We besteden veel aandacht 
aan zorgbreed en hedendaags vernieuwend onderwijs. 
Dit doen we door ons onderwijs af te stemmen op de 
noden van ieder afzonderlijk kind. Hierdoor krijgt elk 
kind de kans om zich vanuit zijn talenten optimaal te 
ontplooien!

De jongste kleuters verwelkomen we in een grote, open, 
dubbele klas met snoezelruimte, rustmogelijkheden en 
taal-, lees- en spreekhoeken. Dit groeit verder tot het 
6de leerjaar waar we de digitale wereld met een blik op 
de huidige maatschappij extra in de verf zetten. In onze 
schooltuin met buitenklas, moestuin en kippen staan we 
stil bij onze groene omgeving.

contactgegevens
Bredabaan 479
T 03 651 49 07
centrum@bsmaterdei.be
www.materdeicentrum.be

openluchtschool Sint Ludgardis
Zowel  voor de kleuters als voor de leerlingen van  de 
lagere school hechten we veel belang aan een fijne, 
beleefde en vriendelijke manier van omgaan met 
elkaar in nauw contact met de natuur. 

Zodoende slaan we allen samen (kinderen en 
volwassenen) de handen in elkaar om er voor te zorgen 
dat elk kind graag naar school komt en meebouwt aan de 
grote familie ‘Sint Ludgardis’ waar iedereen zich veilig 
en thuis voelt.

Onderwijs in openlucht op maat  waar elk kind leer- en 
levenswinst boekt, daar staan we voor.

Deze school heeft een capaciteitsprobleem.
 
contactgegevens
Donksesteenweg 150
T 03 651 86 07
openluchtschool@telenet.be
www.sintludgardis.be 



GIBO Heide
We zijn een zorgzame school waar iedereen welkom is. 
We vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn 
en op een fijne manier met anderen leert omgaan. We 
dragen zorg voor elkaar zowel in als naast de klas. 

Iedere ochtend wordt uw peuter warm onthaald aan de 
schoolpoort. In het instapklasje is er veel 
bewegingsruimte (ballenbad, fietsen…), maar er is ook 
een hoekje om te snoezelen. De toiletten zijn dicht bij de 
klas. Onze kinderverzorgster helpt de juf bij het geven 
van de nodige zorg. ’s Middags kunnen de peuters een 
middagdutje doen in onze slaapklas. 

Wij hebben een ruime speelplaats met verschillende 
speelzones in het groen. Voor en na school is er 
opvang door eigen leerkrachten. 

contactgegevens
Bredabaan 1093
T 03 663 10 23
giboheide@telenet.be
www.giboheide.be

GIBO Driehoek
We zijn gelegen in een rustige en groene omgeving.  
Onze leerlingen komen naar school om te leren maar 
ook om te leven en plezier te maken. We begeleiden hen 
in het zelfstandig leren leren en werken aan 
goede sociale vaardigheden.  

Onze kleuterschool is recent gebouwd. Elke kleuterklas 
heeft rechtstreeks toegang tot toiletjes. De lokalen zijn 
ruim, beschikken over een tuintje en geven toegang tot 
een polyvalente ruimte. Tussen de middag kunnen de 
allerkleinsten rusten in ons slaapklasje.

Onze school heeft 2 grote speelplaatsen en tijdens de 
middagpauze kunnen de kinderen spelen op het 
voetbalveld. Naast de school bevindt zich de voor- en 
naschoolse opvang. 

contactgegevens
Het Heiken 47
T 03 651 75 39
directie@gibodriehoek.be
www.gibodriehoek.be



Mater Dei MTH
(campus Mater Dei Maria-ter-Heide 
en campus Mater Dei Ploegsebaan)

Ons gedreven team werkt vanuit een duidelijke visie. 
Elke beslissing die we nemen toetsen we hieraan. We 
hebben deze visie omschreven in 8 kernwoorden. 
Hieronder delen we graag hun betekenis met u. 

Open: We nodigen uit tot jezelf (mogen) zijn, wie je ook 
bent.
Harmonieus: We brengen de wereld zo dicht mogelijk 
bij de kinderen.  Daarbij zoeken we de interesses en het 
niveau van het kind op om te motiveren en te vertrekken 
vanuit succeservaringen.
Kansrijk: Kinderen krijgen zoveel mogelijk kansen om 
zichzelf en de anderen te leert kennen.
Familiaal: We zijn er voor elkaar.
Uitdagend: We prikkelen nieuwsgierigheid en zetten 
aan tot groei.
Warm: We streven het gevoel van thuiskomen na.
Zorgzaam: We bekijken onze zorg breed.
Actief: We gaan bewust om met beweging.

contactgegevens

Mater Dei Ploegsebaan
Ploegsebaan 76
T 03 663 34 95
mariaterheide@bsmaterdei.be
www.mater-dei.be

Mater Dei Maria-ter-Heide
della Faillestraat 16
T 03 633 38 05
mariaterheide@bsmaterdei.be
www.mater-dei.be



Sint Michielscollege
We zijn een ruime, groene school waar je je snel thuis 
voelt. We bieden jou een stevige opleiding aan met veel 
aandacht voor cultuur, wetenschap en sport, vanuit een 
christelijke traditie. 

Elk kind heeft zijn eigen onderwijsbehoeften waar ons 
gedreven team van juffen en meesters mee aan de slag 
gaat. Ons zorgteam zoekt uit op welke manier wij elke 
leerling zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, binnen 
de eigen talenten en mogelijkheden. Als jij kan genieten 
van een uitdaging, je dromen wil najagen, de anderen en 
de wereld wil ontdekken, ben je van harte welkom!

contactgegevens
Kapelsesteenweg 74
T 03 640 30 34
secretariaat@smcbls.be
www.smcbls.be

Mater Dei Zegersdreef
We zijn een familiale, katholieke school met uniform 
(lagere school) gelegen in een rustige en groene 
omgeving. We streven naar een optimale 
onderwijskwaliteit waarbij de harmonieuze ontwikkeling 
van de kinderen centraal staat. 

We willen onze leerlingen stimuleren in hun kunnen en in 
hun zijn. De groei in zelfvertrouwen, 
oplossingsgerichtheid en zin tot initiatief, daar ligt onze 
focus. 

Een sterk betrokken team staat dagelijks klaar om de 
kinderen te begeleiden. Graag willen wij met ouders de 
weg bewandelen van open communicatie en 
wisselwerking tussen school en thuis. Zo werken we 
samen aan de maximale ontplooiing van al onze 
leerlingen.

contactgegevens
Zegersdreef 66
T 03 651 68 16
zegersdreef@bsmaterdei.be
www.materdei-zegers.be



GO! Wonderwijs
We zijn een warme school waar kwaliteit, leerplezier, 
samenwerken en betrokkenheid voorop staan.

Wonderwijs bevindt zich in het centrum van Brasschaat 
en is een fijne, groene school met net dat ietsje meer. We 
trachten het maximum te halen uit elk kind, zowel voor 
kinderen die extra uitdaging nodig hebben, als voor 
kinderen voor wie extra ondersteuning een noodzaak is.

Op onze campus kan je kind schoollopen van 0 
(kinderdagverblijf ) tot 18 jaar (Atheneum) in een 
aangename sfeer. We hebben een slaapklasje voor de 
jongste kleuters, warme maaltijden tijdens de 
middagpauze (vanaf k3) en een grote, groene 
speelplaats. Ook voor- naschoolse opvang wordt 
voorzien.

In de zomer van 2024 staat de verhuis naar ons nieuwe 
schoolgebouw gepland. Kom zeker eens een kijkje 
nemen en maak kennis met ons superfijn team.

contactgegevens
Augustijnslei 54
T 0491 96 91 58
basisschool@wonderwijsbrasschaat.be
www.wonderwijsbrasschaat.be

Mater Dei Driehoek
We zijn een kleine, familiale school waar kinderen 
leren omgaan met verschillen en met ieders eigen 
cultuur.  Onze groene speelplaatsen en ons schoolbos 
maken het mogelijk om regelmatig buiten te exploreren 
en te leren.

Een enthousiast en gemotiveerd schoolteam zorgt voor 
een sterk welbevinden, een degelijke opleiding en 
leerbegeleiding op maat van elk kind. Zorgleerkrachten 
en co-teachers ondersteunen in de klassen. We 
luisteren, bemoedigen en bouwen mee aan het 
levens- en leerpad van al onze kinderen.

Met blijvende aandacht voor vernieuwing en traditie 
geven wij vorm aan een katholieke school, een school 
die het beste voorheeft met de ander.
 
contactgegevens
Heislag 35
T 03 651 69 56
driehoek@bsmaterdei.be
www.materdeidriehoek.be



Triolo 
(buitengewoon basisonderwijs)

We zijn een school met een open, pluralistische visie. 
Wij geven op een aangepaste manier onderwijs aan 
kinderen met bijzondere leer- of 
ontwikkelingsproblemen, binnen de types BA (enkel 
lagere school), 3 en 9 (zowel kleuter- als lagere school). 

Er is gratis busvervoer voor wie voldoet aan de 
vooropgestelde voorwaarden en indien we de 
dichtstbijgelegen school zijn. Als onderdeel van een 
grote vzw kunnen we vanuit een breed spectrum 
onderwijs en hulp verlenen.

Aanmelden voor deze school gebeurt via ‘meld je aan 
buitengewoon onderwijs Antwerpen’. Meer info op 
meldjeaan.antwerpen.be

contactgegevens
Miksebaan 264
T 03 633 25 70 - bubao@olo.be
http://www.olo.be/nl/aanbod/bubao

De Leerexpert Dullingen 
(buitengewoon basis- en secundaironderwijs)

De Leerexpert Dullingen is een school voor het 
buitengewoon  kleuter- en lager onderwijs type 4 
gekoppeld aan een secundaire school opleidingsvorm 1 
type 4. We richten ons tot kinderen met een motorische 
en/of meervoudige beperking. 

In onze school kunnen de leerlingen een volledig 
leertraject volgen, van kleuter (2.5 jaar) tot 
schoolverlater (21 jaar). Je kind leert, ontwikkelt en 
ontplooit zich in een veilig klasklimaat. Een 
multidisciplinair team van leerkrachten en paramedici 
bereidt onze kinderen voor om in de toekomst te wonen 
in een beschermd leefmilieu en te genieten van een 
zinvolle dagbesteding. We werken intens samen met het 
Multi Functioneel Centrum Mytyl (een instelling van het 
VAPH).

Aanmelden voor deze school gebeurt via ‘meld je aan 
buitengewoon onderwijs Antwerpen’. Meer info op 
meldjeaan.antwerpen.be

contactgegevens
Dullingen 46
T 03 217 26 30
dullingen.basis@leerexpert.be
www.leerexpert.be/dullingen
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