
Uw kindje
gaat binnenkort
naar school?
Een spannende tijd!

Een schoolkeuze is heel persoonlijk.
Kom dus gerust eens langs!
Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek hebben samen
een ruim scholenaanbod voor basisonderwijs.
Altijd een school in de buurt!

In deze folder stellen de scholen zich aan u voor. Hoewel iedere school 
zijn eigen sterke punten heeft, beschikken alle drie de scholen over een 
zeer goed en up-to-date onderwijsaanbod. 



Gemeentelijke Basisschool, Hulshout
Mijn school, mijn thuis, dicht bij huis!
Zo vervreemden onze kinderen niet van hun dorp en buurt.

De eigenheid van onze school bestaat uit:

• opgroeien en leren in een sfeer van openheid en samenhorigheid;
• geen onderscheid naar sociale, culturele of etnische afkomst;
• vrije godsdienstkeuze en respect voor ieders fi losofi sche overtuiging.

Wij streven naar een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling, waarbij we evenveel 
waarde hechten aan kennisverwerving als aan attitudevorming.

Onze school praktisch:
Hoofdlocatie Strepestraat: volledige lagere school.
De schooluren lopen van 08.45 tot 15.55 uur, 
op woensdag tot 11.30 uur, op vrijdag tot 15.05 uur.

Wijkafdeling Grote Baan: kleuterschool en gedeeltelijk lagere school.
De schooluren lopen van 08.40 uur tot 15.50 uur, op woensdag tot 11.25 uur,
op vrijdag tot 15.00 uur. De schoolbus vervoert kleuters en leerlingen tussen de twee afdelingen.

Welkom!
Wenst u nog meer informatie, of komt u graag een kijkje nemen, contacteer dan de 
directie of spreek één van onze leerkrachten aan. Wij maken u graag wegwijs in onze 
school.

Strepestraat 21, 2235 Hulshout
Telefoon: 015 22 22 98
E-mail: gemschool.hulshout@telenet.be
Website: www.schoolhulshout.be

Vrije Basisschool, Hulshout en Westmeerbeek
Bij het realiseren van ons eigen onderwijs- en opvoedingsproject laten we ons sterk 
leiden door de ‘Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs’. 

Wij willen elke dag het leven leren ‘met elkaar’ en ‘van elkaar’ in onze klas, in onze 
school en ook daarbuiten. ‘Zich goed voelen’ staat voorop en daaraan willen wij dan 
ook heel veel zorg besteden.

Wij hebben in onze school ook aandacht voor:

• Verkeersveiligheid. We gaan voor 10/10. 
• Duurzame ontwikkeling d.w.z. ‘Genoeg voor iedereen voor altijd!’

We willen opvoeden tot wereldburgers die goed zorgen voor de wereld
en al zijn bewoners.                                                            

Onze school heeft twee vestigingen:
De Toverdoos (kleuterschool) en De Schatkist (kleuter- en lagere school).

De Toverdoos

Lesuren: 08.40-11.55 uur // 13.00-15.20 uur
Openingsuren: 08.25-15.35 uur 

Grote Baan 118, 2235 Hulshout
Telefoon: 015 22 24 06
Website: www.detoverdoos.be 
E-mail: info@detoverdoos.be

De Schatkist

Lesuren: 08.45-12.00 uur // 13.10-15.30 uur
Openingsuren: 08.30-15.45 uur 

Mgr. Raeymaekersstraat 13 - 2235 Westmeerbeek
Telefoon: 016 69 93 33 
Website: www.deschatkist.be 
E-mail: deschatkist@pandora.be

De Toverdoos (kleuterschool) en De Schatkist (kleuter- en lagere school).



Vrije Basisschool, Houtvenne
Wij zijn een Vrije basisschool die behoort tot de scholen-
gemeenschap van Onderwijsinrichtingen van de Zusters der 
Christelijke scholen - Regio Keerbergen.  In ons pedagogisch 
project omschrijven wij de belangrijkste pijlers van het onder-
wijs dat wij bieden. Ons onderwijs:

• is gericht op het leven;
• streeft naar een totale persoonsvorming;
• heeft een voorkeurliefde voor de zwaksten;
• steunt op een persoonsbevorderende relatie;
• heeft zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding;
• haalt kracht uit een goede samenwerking

tussen alle onderwijs- en opvoedingsparticipanten.  

Praktische info
Openingsuren van de school
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.40 tot 15.40 uur
Woensdag: 08.40 tot 11.55 uur
Vrijdag: 08.40 tot 15 uur

Voor informatie en inschrijvingen 
Graag vooraf een afspraak maken
via onderstaande gegevens:

Langestraat 11, 2235 Houtvenne
Telefoon: 016 69 93 14
E-mail: vbs.houtvenne@scarlet.be

U bent op alle locaties van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen. De medewerkers van de scholen staan u graag te woord. 
Bel of mail dus gerust met de scholen om een afspraak te maken.

Heeft u een vraag over het onderwijsaanbod in Hulshout?
U kan de dienst Onderwijs bereiken via 015 22 40 11,

secretariaat@hulshout.be of kom langs in het gemeentehuis
tijdens de openingsuren. 


