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Word jij  het nieuwe 

vriendje van Óscar ? 

Lager onderwijs
De eerste stappen naar de toekomst

Zien we je snel 
op onze school?

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

Schoolfe
est

 Om onze lagere scholen te bezoeken kan u telefonisch of via mail een  
 afspraak maken zodat wij u een individuele rondleiding kunnen geven. Krijg  
  een antwoord op al je vragen, ontdek en beleef onze lagere scholen en hoe 
  wij samen bouwen aan de toekomst van je kind. 

                           CAMPUS CENTRUM   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

INFO INSCHRIJVINGEN

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



Kiezen voor onze school 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. Op het einde van de lagere school 
geven wij  onze leerlingen een weloverwogen studieadvies zodat zij  een 
vlotte overgang naar het secundair onderwijs kunnen maken.  

'We planten zaadjes die oo it zullen opschieten.'

Schoolvisie 

Welbev inden
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WE ZETTEN IN OP: 

''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

Zin in leren, zin in leven

Samen bouwen w ij aan de toekomst van uw kind. is kiezen voor...

SAMENWERKING 

ZORG

BREDE VORMING 

KWALITEITSVOL ONDERWIJS 

Oudercomité en schoolraad 
Leerlingenraad  
Open communicatie en gastvrijheid  
Werkgroepen zorgen voor een goede schoolwerking  

Enthousiast en professioneel team 
Aandacht voor leren leren 
Digitale borden, ICT, chromebooks, media 
Schooleigen agenda met studietips 
Begeleiding bij  overgang kleuter/eerste leerjaar en lager/secundair 

Sterke zorgwerking met zorg voor elk kind 
3- en 4-sporenbeleid (zorg in leergroepen) 
Intensieve samenwerking met het CLB en externe par tners 
Bijzondere aandacht voor het welbevinden van alle kinderen 

Leuke en leerzame activiteiten en uitstappen 
Creatieve school die inzet op talenten 
Solidariteitsacties  
Classics: muzikale voorstelling door onze leerlingen 
Aandacht voor gezonde voeding, milieu op school en verkeersveiligheid 

Als middelgrote basisschool net buiten de stad, vind je hier een gezellige, vlot 
bereikbare leer- en leefomgeving. Een gedreven team zet in op een warme 
en open communicatie in een familiale sfeer.  
Terwijl onze leerlingen doorheen de leerjaren op hun niveau 
begeleid en opgevolgd worden, beleven ze binnen de kleine 
gemeenschap die onze school is, ook heel wat  
klasoverschrijdende momenten.  

SCHOOLLEVEN 
Zowel lager- als kleuteronderwijs 
Ruime parkeergelegenheid
Klasdoorbrekende activiteiten
Een gevarieerd aanbod verse soep en warme maaltijden
Schoolpoor t gaat open om tien over acht 's morgens
Vernieuwde speelplaats en tuin
Voor- en naschoolse opvang via het IBO op het schoolterrein 

De basisschool gelegen in het centrum van Dendermonde bevindt zich in een 
groene omgeving nabij  de secundaire domeinscholen en de kinderopvang. 
Een doorstroming van 0 tot 18 jaar is dus mogelijk. De omgeving van de Dender, 
de Tragel, het stadscentrum, de Bib, het woonzorgcentrum,… bieden heel wat 
ontwikkel- en leerkansen. 

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. 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

SCHOOLLEVEN 
Meerdere klassen per leerjaar voor zowel lager- als kleuteronderwijs 
Schoolstraat vanaf 8 uur 's morgens 
Muziekklas en MUZO-coach 
Eigen zwembad en spor tzalen 
Spor tterrein Tragel
Klasdoorbrekende activiteiten
Een gevarieerd aanbod verse soep en warme maaltijden
Schoolpoor t gaat open om kwart voor acht 's morgens
Voor- en naschoolse opvang vlakbij

CAMPUS CENTRUM

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

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

SAS 32-38           9200  Dendermonde               052 22 28 16 
Campus Centrum                                 052 25 88 92 

Pijnderslaan 90           9200  Dendermonde                 052 22 07 46 
Campus Pijnderslaan


