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015 55 64 74 (tijdens schooluren)

directie@schooldewegwijzer.be
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Net zoals op elke andere school komt ook in de WEGwijzer

de inspectie op regelmatige tijdstippen langs. Zij waakt samen met

het ganse team over het peil van ons onderwijs en geeft raad

en bijsturing waar nodig. De school werkt ook nauw samen met

het CLB. Zij helpen ons met hun specifieke expertise.

Niet zomaar een school!

We willen de jongens en meisjes die aan ons worden toevertrouwd,

de WEG wijzen én wijzer maken, om ze dan na het zesde leerjaar

goed voorbereid naar de middelbare school te sturen.



NIET ZOMAAR
          EEN SCHOOL 





Notities





De School met de Bijbel «De WEGwijzer» is een unieke basisschool in 
Mechelen en omstreken. Het is een gemengde vrije gesubsidieerde 
basisschool, die het leerprogramma van het vrij onderwijs volgt. De 
Bijbel is de grondslag van ons onderwijs en als christen-leerkrachten 
geven we aan onze kinderen bijbelse waarden en normen mee.

van 2,5 tot 12 jaar





Net zoals de school zelf, is ook elk kind uniek. De leerkrachten 
zijn er om kinderen te helpen bij de ontwikkeling van hun talenten. 
Een bemoedigend woordje, een helpende hand, een goedkeurend 
knipoogje zijn nooit ver weg. Juist omdat de school een kleine school 
is, biedt ze enorm veel mogelijkheden op vlak van
sociale vaardigheden. Iedereen kent iedereen. Kortom, onze school 
is een veilige haven.

Uniek





Elke dag is een nieuwe dag met andere uitdagingen. Naast het leren 
rekenen, lezen en schrijven, richten we regelmatig onze blik op de 
wijde wereld. Aan de hand van kindvriendelijke thema’s leren we dat 
de samenleving meer is dan thuis en school. We gaan regelmatig op
uitstap en ook op bos- en zeeklassen. Door deze activiteiten maken 
onze kinderen kennis met het werkelijke leven.

Uitdaging





Goede afspraken maken goede vrienden. Om met z’n allen leuk 
samen te leven, maken we afspraken. Wederzijdse liefde en respect 
zijn het uitgangspunt. Is er een probleem dan kunnen we er altijd 
over praten. Loopt het eens een keer fout dan streven we altijd naar
vergeving en herstel van de relatie. 

Correct





Het leven van Jezus is de basis van ons onderwijs. Dagelijks worden 
uw kinderen onderwezen uit de Bijbel. Ook tijdens de maandvieringen, 
ontmoetingen met zendelingen en tal van andere activiteiten worden 
ze in contact gebracht met een Levende God.
Vanuit een christelijke wereldvisie willen we de kinderen voorbereiden 
om hun plek te vinden in onze maatschappij.

Christelijk





Op school zit je een hele tijd. Het is dan ook een plaats waar kinderen 
zich goed moeten voelen. We willen ervoor zorgen dat de kindertijd 
een leuke, leerrijke en verantwoorde tijd mag zijn.

Kind zijn


