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Het schooljaar is pas ten einde en reeds denken we aan het
volgende...

Wellicht moet uw kleutertje in september vooÍ het eerst naar
school.

Misschien kwam u onlangs in Schepdaal wonen en heeft u kin-
deren tussen drie en elf jaar.

. Welke school moet ik kiezen ? » vraag die u zich wellicht stelt.

Even dan uw aandacht voor deze 'older...

Wilt u nog meer weten over onze scholen, aaeel niet, telefoneer
of breng een bezoek aan een lid van het oudercomité uit uw
buurt. SchooldiÍecties en leerkrachten zijn eveneens steeds be_

reid u alle informatie te verschaffen.

Ter overweging geven wij u de zienswijze van de heer A. Van-
hemelrijck, kanionnaal inspecteur, een zienswijze, die door alle
betrokkenen van het lokaal onderwijs wordt gedeeld.

Basisschool - Lokaleschool
« Onde rijs en opuoeding vinden hun ooedinssboden in het
MI ËU rcadon de school : @iit, doíp. Het is de onnisbarc
spil uan a\e schoolgebeuen.

Leetktachten, oudets ea kindeten kennen reeds elkaat.
Zoontstaat.le nodige vettrcuuenssteeí tussen gezin en school
Vette uetplaatsingen uernoeíen het kínd uiteínate. Ze scha-
den biigeoolg aan het studieïendenent. »

lntegreer u in de leefgemeenschap Schepdaal I

Stulr uw kinderen naar onze lokale scholen en werk aktief mee

met de ouderverenigingen I

Bent u akkoord met ons I Kies de lokale school I

Bent u niet akkoord: Zoek ons op of gchrijf ons I



De toekomst van uw kleine kinderen

loopt langs onze kleuterkla6sen en langs het !okaal onderwijs

te Schepdaal I



Portret van onze school . -.

- Schepdaal beschikt over twee volwaardige scholen met elk
6 afzonderlijke leerjaren.

- Schepdaal heeft 5 kleuterklas6en in het centrum.
ln Pede bloeit een zelfstandige school met een kleuterklas.

- Schepdaal heeft een goede faam op onderwi.jsgebied :

- onze kinderen behalen goede uitslagen in de kantonnale
en diocesane examen6:

- de overgang naar het secundair onderwijs verloopt vloi.

- ln onze Schepdaalse scholen krijgt de sport een ereplaats:
- wekelijkse turnles door gespecialiseerde leraar wordt gege-

ven in de gemeenielijke sportzaal en in de turnzaal van de
meisjesschooli

' wekelijks zwemmen met les;
- voetbaltornooien met omliggende scholen.

- ln Schepdaal worden de culturele activiteiten niet verwaar-
loosd :

- theater- en museabezoek;
- aangesloten bij de Jefifilmclub, genieten de kinderen zes-

maal per jaar van mooie kinderfilms.

- ln Schepdaal worden de woensdagnamiddagactiviteiten, zelfs
zonder staatstoelage, verder gezet i

- spel en 6port in de gemeentelijke sportzaal;
- ontplooiing van de creativiteit in het jeugdatelier.

- Sneeuwklassen betekenen ook in Schepdaal een bekroning
van het lager onderwijs.

- Voor de vóór- en naschoolse bewaking kunnen alle kinderen
terecht in de meisjesschool.

- Een schoolbus zorgt voor het vervoer van de kinderen,



lníchtèndem.chtjongèiÉschóol Schoolhoorden

Burgem6ester: E z. Erne6tine, Eylenbo6chtr66t 50

Ph. Versel6 (meisj€_ en kleuter6choÓ)

Berchemstraat 50, Ditbeek tet.569.20.58

Schepen va. ondetuijs, E.Z. Boberta, Eyenboschsvaat 50

A. Van der Voorde (k èutèrkl8e,
l. De Írochstraat 37a Kapeleveldweg 1, Pedè)

De Dobbèlèèr Fr.. Markt€Íaat 26
tnrtchrètrd. macht meÈjé$chool (ongen6schoot) _ tet. 569.20.87

E H. Van der Kuylen, paotoor
Eylenboschstraat I L.erkrachtèn

De Coster Eduard De Laet Yvonnè
Bullenbèrgsrraai 59 Brusselslr. 61, St.-Marlens Lennik

De Mesmaeker líarcel Vai Haècht M. (Moons)
Kauterskaat 74 Vijversvaat 23, Strombèek-Bevèr

Hemelinss Euseen De Bole Bita (Timmermam)

Geraardsbergsestraat 117 Lo6lraat 23

Van Ke ecom LB. Coeck Ber.adetie (V. Quwenbershe)
Ninoofsesteenweg 161 Marktstraat 11

Lindemans lgnaas De Dobbeleer Emillènnè

Gereardsbèrgsestaat 53 Marktstràat 26



Eylenbo!.hstraat 50

StratendrieB 4, St.-Martèns-Lierde

Mignon F ta (Pappaert)

Gh rse s Írees (Dewo r)
Bèinaertstr. 49, Groot-Bijgaarden

oe Greef Ghis aine (lacobs)

Goraardsbèrgsestraat 9l

Nlnoofsesteenweg 197

Eyenboschsvaat 60

wijngaardstraat 157

v.rrz. oudercomité jonqensschool

Geraardsberg6e6traat 4l
voo12. oudercom té mei€lessóhool

Ey ènboschstraat 32

Moles e Baily Frèddy

Gèraardsberg6e6Íaet 135

Geraardsbergsestraat 168

Nlnoofsesteènweg 114

Ninóofsesteenweg 185

NinooÍsèstë€nweg 161

Geraardsbergsestraat 1 4

Zijpweg 3

lEdèn uir d€ ni€uwè wijk

GeraardsbergsesÍaat 53

Moyer6oe. Boudewijn

Schorenbosstraat 32

l€den uit GoudveerdèEèh

Van der Meeren Foger

lédén uit Zibbèek'Zierbeek
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