
BASISONDERWIJS

V.U. Hans Piepers, Algemeen Directeur stad Harelbeke

Stedelijke Basisschool Centrum 
Paretteplein 21 | 8530 Harelbeke 

Opendeur nieuwe kinderen 

zondag 5 februari 2023  
van 10.00 - 12.00 uur
of neem contact op voor een afspraak

)

*

:

 056 733 490 
 centrumschool@harelbeke.be  
 www.centrumschoolharelbeke.be

www.harelbeke.be/onderwijs

GO! Ter Gavers 
Arendsstraat 62 bis | 8530 Harelbeke 

)

*

:

Infoavond nieuwe instappers
vrijdag 10 februari 2023 
van 17.30 - 20.00 uur 
of neem contact op voor een afspraak

 056 719 222 
 directie@tergavers.be 
 www.tergavers.be

NIEUW: Digitaal aanmelden
NIEUW: Digitaal aanmelden

bij de scholen met een oranje ballon moet je digitaal aanmelden.
bij de scholen met een blauwe ballon  kan je gewoon inschrijven.



Stedelijke Basisschool Zuid 
Gen. Deprezstraat 91 | 8530 Harelbeke

Opendeurdag peuters
zondag 5 februari 2023 
van 10.00 -12.00 uur 
of neem contact op voor een afspraak

)

*

:

 056 733 455 
 sbzuid@harelbeke.be 
 www.sbstasegem.be

Vrije Basisschool Sint-Rita 
Zandbergstraat 24 | 8530 Harelbeke

Opendeurdag peuters
donderdag 16 februari 2023  
van 17.30 - 19.30 uur 
of neem contact op voor een afspraak

)

*

:

 056 719 459
 info@vbssintrita.be 
 www.vbssintrita.be

Vrije Basisschool Mariaschool 
Schoolstraat 70 | 8530 Harelbeke 

Opendeurdag peuters
donderdag 16 februari 2023  
van 17.30 - 19.30 uur 
of neem contact op voor een afspraak

)

*

:

 056 714 642
 info@mariaschoolharelbeke.be
 www.mariaschoolharelbeke.be

Vrije Basisschool Heilig Hart 
Tuinstraat 21 | 8530 Harelbeke

)

*

:

Opendeurdag peuters
donderdag 9 februari 2023  
van 17.30 - 19.30 uur 
of neem contact op voor een afspraak 

 056 724 345  
 info@vbsheilighart.be  
 www.vbsheilighart.be

Vrije Basisschool St.- Augustinus 
Stasegemdorp 32 | 8530 Harelbeke

)

*

:

Opendeurdag peuters
zaterdag 4 februari 2023  
van 10.00 -12.00 uur 
of neem contact op  
voor een afspraak 

 056 203 776
 info@augustinusschool.be  
 www.augustinusschool.be 

Vrije Basisschool De Vleugel 
Kon. Leopold III plein 69 | 8530 Harelbeke

Opendeurdag peuters
donderdag 16 februari 2023 
van 17.30 - 19.30 uur 
of neem contact op voor een afspraak 

)

*

:

 056 719 492
 info@vbsdevleugel.be 
 www.vbsdevleugel.be



Vrije Basisschool O.L.V. van Vreugde 
Vlietestraat 127 | 8531 Hulste

Opendeurdag peuters

donderdag 2 februari 2023 
van 17.30 - 19.30 uur 
of neem contact op voor een afspraak 

)

*

:

 056 713 586
 info@vbsolvvanvreugde.be  
 www.vbsolvvanvreugde.be 

Stedelijke Basisschool Noord 
Tieltsestraat 31 | 8531 Hulste 

zondag 5 februari 2023 
van 10.00 -12.00 uur

Opendeurdag peuters

)

*

:

 056 733 450
 schoolnoord@harelbeke.be 
 www.sbn-hulste.be

Je peuter is geboren in 2021.  Je peuter is geboren in 2021.  
Vanaf wanneer mag hij/zij naar school?Vanaf wanneer mag hij/zij naar school?

Brugfiguur LizeBrugfiguur Lize 
Heb je vragen over hoe je je kind  
inschrijft op een school of wil je meer info?  
Contacteer brugfiguur Lize op 0473 565 608 of  
lize.decorte@welzijnharelbeke.be. 

Een warme maaltijd voor elk kindEen warme maaltijd voor elk kind
Je wil je kind graag laten genieten van een warme schoolmaaltijd, 
maar je hebt het financieel moeilijk? Via Huis van Welzijn kan je een 
tussenkomst tot 80% ontvangen op de warme schoolmaaltijd én de 
middagopvang van je kind. 

Alle info en voorwaarden vind je op  
www.welzijnharelbeke.be of ga langs bij Huis van 
Welzijn. Je kan ook terecht bij brugfiguur Lize op 
0473 565 608. 

Wanneer schrijf je je in?Wanneer schrijf je je in?

Check www.harelbeke.be/onderwijs voor de berekeningstool. 
De instapdatum van je kind wordt onmiddellijk berekend.  

Met uitzondering van onderstaande vier basisscholen kan je je het hele 
schooljaar 2022-2023 inschrijven voor het schooljaar 2023-2024. 
Ga langs bij één van de 11 Harelbeekse basisscholen. Maak een 
afspraak met de directeur of het secretariaat. 
Voor vrije basisscholen Heilig Hart, Sint-Rita, De Vleugel en de 
Mariaschool kunnen broers, zussen en kinderen personeel zich 
inschrijven tot en met 1 februari 2023. De andere kinderen kunnen 
zich digitaal aanmeldendigitaal aanmelden vanaf 28 februari 2023 t.e.m. 21 maart 2023. 
Pas na ontvangst van een ticket tot inschrijving in de school waaraan 
je toegewezen wordt, kan je fysiek inschrijven fysiek inschrijven vanaf 24 april 2023 
t.e.m. 15 mei 2023. De vrije inschrijving (indien nog plaats) in deze 
vier scholen start op 23 mei 2023.

Vrije Basisschool De Wingerd   
Bruyelstraat 8 | 8531 Bavikhove

Opendeurdag peuters
donderdag 16 februari 2023  
van 17.30 - 19.30 uur 
of neem contact op voor een afspraak

)

*

:

 056 710 998
 info@vbsdewingerd.be 
 www.vbsdewingerd.be

vrijdag 2 juni 2023 van 9 - 11.30 uur
Speeldorp (ook voor nieuwe peuters)

of neem contact op voor een afspraak



kUNSTONDERWIJS
AHA!  
Academie Harelbeke Anders! 
AHA!-secretariaat | Tientjesstraat 4 | 8530 Harelbeke

Infodag voor ouders en leerlingen  
6de leerjaar: 
zaterdag 11 februari 2023 en  
zaterdag 11 maart 2023. Op afspraak. 

Inschrijfavonden voor 1ste en 2de graad: 
vanaf 16 mei 2023, op afspraak. 

Instapmogelijkheden vanaf september voor elke leeftijd

SECUNDAIR ONDERWIJS

)

*

:

 056 733 405
 aha@harelbeke.be 
 www.academieharelbekeanders.be

H.A.P!  
Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten
Hoofdafdeling | Toekomststraat 29 | 8530 Harelbeke

)

*

:

 056 694 570
 hap@harelbeke.be
 www.academiehap.be

Guldensporencollege Harelbeke
Ballingenweg 34 | 8530 Harelbeke

)

*

:

 056 361 280
 harelbeke@guldensporencollege.be
 www.guldensporencollege.be/harelbeke

Festival d’ Academie:
11 februari 2023 van 10.00 tot 17.00 uur.

Eindejaarstentoonstelling:
23 tot en met 26 juni 2023.

Proeflessen en open atelierdagen:
in mei en september 

Vernissage 3de & 4de graad en 
 Specialisatie:
vrijdag 23 juni 2023 om 19.00 uur.

Vernissage 1ste & 2de graad:
zaterdag 24 juni 2023 om 15.00 uur.

Opendeurdagen:
Voorstelling opleidingen en instrumenten
zondag 4 juni 2023 van 10.00 - 17.00 uur
zaterdag 9 september 2023 van 14.00 - 17.00 uur

Instrumenten-workshops en  
voorstelling opleidingen:
Voor alle 7-jarigen
zaterdag 6 mei 2023 van 14.00 - 17.00 uur

Proeflessen:
In de maanden juni en september
Voorstellingen en toonmomenten:
Volg ons op: 

 Harelbeekse Academie Podiumkunsten
 hapharelbeke

NIEUW: Digitaal aanmeldenNIEUW: Digitaal aanmelden
ook in het secundair 


