
SINT-JANSCOLLEGE
BASISSCHOOL OUDE BAREEL
WELKOM



We hopen u te mogen verwelkomen op 

onze open-kijk-momenten om onze 

school beter te leren kennen:

* donderdag 21 januari 2021 om 18.30 uur
* maandag 25 januari 2021 om 18.30 uur
* dinsdag 2 februari 2021 om 18.30 uur

Graag vooraf mailen naar obdirectie@sintjv.be of 
obsecretariaat@sintjv.be om een afspraak te maken 
wegens corona-maatregelen. 
(zie www.vbsoudebareel.be )

mailto:obdirectie@sintjv.be
mailto:obsecretariaat@sintjv.be
http://www.vbsoudebareel.be/


Inschrijvingsmomenten voor het basisonderwijs 

(kleuter en lager onderwijs)

 18-29 januari 2021: inschrijvingsperiode voor nieuwe broertjes 

/zusjes van leerlingen en kind van personeel °2019

 24 februari - 19 maart 2021: aanmelden van nieuwe peuters, 

kleuters en leerlingen door ouders op de site 

http://aanmeldingen2020-2021.gent.be

 26 maart 2021 (uiterste datum): resultaten melden aan ouders

 29 maart – 30 april 2021: inschrijven leerlingen met een 

ticket/toewijzing uit de aanmeldingsprocedure

 6 mei 2021: start vrije inschrijvingen

Aanmeldprocedure blijft via http://aanmeldingen2020-2021.gent.be

http://aanmeldingen2020-2021.gent.be/


Inschrijvingen geboortejaar 2019

 http://aanmeldingen2020-

2021.gent.be



Scholengemeenschap 
Sint-Jan & Visitatie



Basisschool Oude Bareel



ingang via het 

kerkplein

WELKOM !!

Wij zijn een katholieke school 

waar iedereen welkom is.

Op onze school dragen we zorg 

en hebben we een warm hart 

voor elk kind.

Door wederzijds respect maken 

we samen school. 



december
2020: 

465 leerlingen



Twee  vestigingsplaatsen

Antwerpsesteenweg 988

kleuterschool: 
 peuterklas (1)

 1ste kleuterklas  (2)

 2de kleuterklas (2)

 3de kleuterklas (2)

Beelbroekstraat 33

lagere school: 

 3de leerjaar

 4de leerjaar 

 5de leerjaar 

 6de leerjaar

Plusklassen en plusleerkrachten

lagere school : 
 1ste leerjaar
 2de leerjaar
 3de leerjaar 



www.vbsoudebareel.be



ingang via de Schuurstraat

kleutergymzaal

gemachtigd opzichter



parochiezaal

refter

klassen 

lagere 

school

klassen

kleuter

school



rotonde: peuterklas en 

1ste kleuterklassen

sanitair blok



Om 8.25 uur gaat de bel, 
dan staat uw kind in de rij.



Spelen op 

school 





Uw kind naar school brengen

 Vanaf 7.30 uur is er voorschoolse opvang 
via de kerkingang

 Om 8.10 uur gaan de andere poorten open 
en kan u uw kind brengen naar de 
speelplaats. Nu in CORONA-tijd komen er ‘s 
ochtends geen ouders op de speelplaats.

 ‘s Avonds is er naschoolse opvang tot 

18 uur.





sanitairblok met overdekte speelplaats



De 3de kleuterklas
werkt samen met het 

1ste leerjaar om de 
overgang vlot te laten 

verlopen. 



Kosteloos onderwijs met een 

maximumfactuur voor groot en klein.



digitale borden



Boekenklas



Boekenklas



Sport-schoolfeest  24 april 2021



onder leiding van juf Vicky en juf Leen



zangstondes lagere school



kindvriendelijke vieringen



Eerste Communie



MOS: milieu zorg op school 



verzorgen van de kippen



Sinterklaas op bezoek



Leren doe je niet altijd in de klas …



Zich veilig in het verkeer 

begeven is belangrijk!



Opvang nodig op vrije dagen en in 
de vakantie?

Muzaïek organiseert op onze schoolvrije 
dagen en in de vakantie opvang op school 
of in de buurt.

Verschillende crèches in de buurt 
organiseren opvang voor kinderen in de 
vakantie.

In de grote vakantie worden er ook 
vakantiekampen georganiseerd op school 
en in de buurt door externe organisaties.



Vestigingsplaats 2: Beelbroekstraat 33





gymzaal met sanitair blok







klassen met digitale borden



Uitdagende en leerrijke 

openluchtklassen 3de en 6de leerjaar



jaarlijkse schoolreis



Ouders zijn welkom op school om samen 
te denken en samen te werken. 





Leeshulp van ouders en 
grootouders



Het

oudercomité

 Samen met het 
oudercomité kan de school 
mooie dingen realiseren.

 Dankjewel voor de fijne
samenwerking!

 Bekijk even hun website

https://oudercomite-
oudebareel.be



Personeelsfoto vorig schooljaar voor 

corona-tijd. 

Jammer genoeg is er nog geen nieuwe 

foto.


