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Zien we je snel 
op onze school?

 Kom naar ons infomoment kleuteronderwijs waar we de wondere wereld  
  van Óscar en zijn vriendjes voorstellen. Krijg antwoord op al je vragen,  
  ontdek en beleef onze kleuterscholen en hoe wij samen bouwen aan de  
  toekomst van je kind. 

          CAMPUS CENTRUM   CAMPUS PATER DE SMET   CAMPUS PIJNDERSLAAN 
 

INTERESSE IN ONZE SCHOOL? 

Aarzel niet om contact op te nemen of vraag een bezoek op afspraak. 
basisschool@romerocollege.be           
052/22.28.16  
 
Of schrij f je in via onze website.  
https://basisschool.romerocollege.be

Basisschool@romerocollege.be                   www.basisschool.romerocollege.be
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INFOMOMENT

Alle info kan je terugvinden op onze website bij de rubriek 'inschrijvingen'. 
 
https://basisschool.romerocollege.be/inschrijvingen 
 



CAMPUS CENTRUM CAMPUS PATER DE SMET CAMPUS PIJNDERSLAAN

Het is belangrijk dat kinderen graag naar school gaan.  
Een enthousiast team van leraren zet zich dagelijks met de grootste zorg 
en professionaliteit in voor uw kind. Om de star t van de schoolcarrière 
vlot te laten verlopen geven wij  een brochure en star tpakket met heel 
wat tips mee. Draakje Óscar neemt jullie mee in de wondere wereld van 
het kleuteronderwijs. In de derde kleuterklas wordt de basis gelegd voor 
een veilige overstap naar de lagere school. 

SAS 39   9200  Dendermonde   052 22 28 16 
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WE BIEDEN KWALITEITSVOL ONDERWIJS. 

''Onderw ijzen is zaden in het leven van jonge mensen leggen. 

Zaden die oo it zullen opschieten. We doen dat omdat ze de belofte van de toekomst in zich dragen.'' 
    – ÓSCAR ROMERO

Nieuwsgierigheid

Pijnderslaan 90   9200  Dendermonde   052 22 07 46 Pater De Smetlaan 39   9200  Dendermonde  052 22 28 16 

Gelegen in het har t van Dendermonde, nabij  de lagere school en de secundaire 
scholen, omgeven door natuurlijk groen, laat campus Centrum toe om vlot te 
schakelen tussen puur natuur, maatschappij  en cultuur. De nabijheid van de stad 
nodigt uit om vanuit het ver trouwde klasje, op verkenning te gaan en de wereld 
te ontdekken. 

Kinderdagverblij f Zonneschijn - SAS 36B: slaapgelegenheid voor 2,5 - jarigen.  
info@kdvzonneschijn.be - 052 21 85 87 
 
IBO - centrum 't speelpaleis - Gentsesteenweg 1: voor- en naschoolse opvang. 
ibo.dendermonde@dendermonde.be - 052 37 84 90 

IBO - centrum 't speelpaleis - Gentsesteenweg 1: 
voor- en naschoolse opvang. 
ibo.dendermonde@dendermonde.be - 052 37 84 90 
 

IBO ORC keur - Pijnderslaan 90:  
voor- en naschoolse opvang.  
opvang.orc@dendermonde.be - 0473 92 24 11 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Campus Pater De Smet, ons charmante en kleinste schooltje aan de rand van de 
stad, valt op in zijn rust en kleinschaligheid. De familiale sfeer tussen ouders, 
kleuterleraren en kinderen zorgt voor een leerklimaat met ‘welbevinden en 
betrokkenheid’ als basis om samen te groeien en van elkaar te leren. Kiezen voor 
deze campus, dat is kiezen voor kleuteronderwijs op maat in een rustige, 
leerrijke en huiselijke omgeving. 

Als middelgrote school net buiten de stad, biedt campus 
Pijnderslaan een gezellige, vlot bereikbare leer- en 
leefomgeving voor zowel de kleuter als de broer en zus 
in de lagere school. Een gedreven team gaat er voor een 
warme en open communicatie met ouders en laat kleuters 
spelend leren binnen een grote variatie aan werkvormen.

SCHOOLLEVEN SCHOOLLEVEN SCHOOLLEVEN 
Een gevarieerd aanbod verse soep en warme maaltijden  
Twee maal per week kleuter turnen 
Wekelijkse schrij fdans (Voorbereidend schrijven) 
Voor- en naschoolse opvang vlakbij  de kleuterschool 
Sterke zorgwerking met zorg voor elk kind 
Oudercomité: we bouwen samen aan de toekomst  
Klasdoorbrekende activiteiten 
Wekelijkse kleuterkriebel met klasinfo rond de activiteiten 
Schoolpoor t gaat open om kwart voor acht 's morgens
Meerdere klassen per leerjaar 

Benieuwd naar onze klassen? Neem een kijkje via de QR-code 
of via Youtube: Óscar Romerocollege kleuterschool Sas 39

VIRTUELE TOUR DOOR CAMPUS PATER DE SMET
Benieuwd naar onze klassen? Neem een kijkje via de QR-code 
of via Youtube: Óscar Romerocollege kleuterschool PDS

VIRTUELE TOUR DOOR CAMPUS PIJNDERSLAAN
Benieuwd naar onze klassen? Neem een kijkje via de QR-code 
of via Youtube: Óscar Romerocollege kleuterschool Pijnderslaan 

De juffen maken in de wintermaanden wekelijks soep met de kleuters 
Twee maal per week kleuter turnen 
Wekelijkse schrij fdans (Voorbereidend schrijven) 
Na schooltijd is er opvangmogelijkheid via het IBO 
Sterke zorgwerking met zorg voor elk kind 
Oudercomité: we bouwen samen aan de toekomst 
Klasdoorbrekende werking 
Wekelijkse kleuterkriebel met klasinfo rond de activiteiten
Schoolpoor t gaat open om half acht 's morgens  
Ruime parkeergelegenheid 
Onderwijs op maat: inzetten op talenten en interesses 

Een gevarieerd aanbod verse soep en warme maaltijden  
Twee maal per week kleuter turnen 
Wekelijkse schrij fdans (Voorbereidend schrijven) 
Voor- en naschoolse opvang op het schooldomein via het IBO 
Sterke zorgwerking met zorg voor elk kind 
Oudercomité: we bouwen samen aan de toekomst 
Klasdoorbrekende activiteiten 
Wekelijkse kleuterkriebel met klasinfo rond de activiteiten 
Schoolpoor t gaat open om tien over acht 's morgens 
Ruime parkeergelegenheid

Schoolvisie 
Samen bouwen w ij aan de toekomst van uw kind. 

VIRTUELE TOUR DOOR CAMPUS CENTRUM
Leraarskamer

Campus Centrum Campus Pater De Smet Campus Pijnderslaan


