
De keuze voor een basisschool – deel 1 

Als moeder van een peuter van tweeëneenhalf jaar ben ik al druk bezig met de keuze voor een 
basisschool. Een kind op de basisschool krijgt toch minimaal 7520 uur aan onderwijs verdeeld over 
acht schooljaren, en het is fijn als ze die uren met een prettig gevoel besteden en een goede basis 
meekrijgen. Daarom ben ik op onderzoek uitgegaan naar de dichtstbijzijnde scholen in de buurt van 
Gijzenrooi en deel ik mijn onderzoek met jullie. Voor dit artikel heb ik tien basisscholen benaderd. In 
dit artikel ga ik niet de beste basisschool uitroepen. Iedere basisschool heeft zijn eigen visie en 
bijzonderheden, en als ouder is het belangrijk dat je de keuze maakt die bij jullie gezin en visie past. 
Hieronder een aantal voorbeeldvragen die jullie, jezelf kunnen stellen om tot een weloverwogen 
besluit te komen:  

1. Wat vinden wij als ouders belangrijk dat ons kind als basis meekrijgt (vooral taal- en 
rekenonderwijs? Engels in de kleuterklas? 21ste eeuw vaardigheden? creatieve vormgeving?).   

2. Welke visie en onderwijsmethoden hanteert de school? Hoe is de lesdag opgebouwd? 
3. Is er extra zorg voor kinderen die langzaam leren of juist snel leren? 
4. Hoe is het schoolgebouw en de sfeer in het schoolgebouw? 
5. Hoe zijn de voorzieningen? (in de klaslokalen? waar wordt er gesport?) 
6. Ligt de school in een rustige omgeving? Vinden wij dat belangrijk? 
7. Hoe ver ligt de school van ons huis? Hoe ver zijn wij bereid om te reizen voor school? 
8. Is er een buitenschoolse opvang? Hoe ver ligt de buitenschoolse opvang van de school af? 
9. Hoe wordt de klas opgevangen wanneer de leerkracht bijvoorbeeld ziek is? 
10. Hoe worden ouders geïnformeerd en betrokken bij de school? Wat wordt van ouders verwacht? 

Hieronder volgt een korte beschrijving van vijf van de tien basisscholen op onwillekeurige volgorde. In 
het volgende Gijzenrooise Zegje worden de andere vijf scholen kort beschreven. Mocht je deze toch 
alvast willlen bekijken, zie dan de website van Gijzenrooi: www.gijzenrooi.nl.  

 

 

 
 
Basisschool Beppino Sarto. 
Sint Petrus Canisiuslaan 47, 5645 GC Eindhoven, tel. (040) 213 1530, e-mail: beppinosarto@skpo.nl, 
www.beppinosarto.nl. Lestijden: maandag t/m vrijdag van 8:25 tot 14:30 (continurooster; vijf gelijke 
schooldagen). Voor dit artikel gesproken met: Henk Francken (schooldirecteur & SPIL coördinator). 
 



Deze school ligt in Burghplan (buurt in het stadsdeel Stratum). Basisschool Beppino Sarto ligt aan een 
doorgaande weg, maar er heerst rust in het schoolgebouw. De school telt ongeveer 270 leerlingen 
(veertien groepen). De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de twintig leerlingen. Er heerst respect 
voor de achtergrond van alle kinderen, religieus of niet religieus. Basisschool Beppino Sarto richt zich 
voornamelijk op de hoofdvakken. Taal en rekenen, dat moet goed zitten. Dat zie je ook terug in de 
resultaten van de cito-eindtoets. Deze liggen al acht jaar boven het landelijk gemiddelde op deze 
school! Goede organisatie, passend onderwijs, hard werken, vakbekwaamheid, en dit STRALEND 
doen, staan hoog in het vaandel. De school heeft een huiswerkklas (ondersteuning bij het maken van 
huiswerk), pittige plus torens (voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben), en een schakelklas in 
de onderbouw (taalbad voor kinderen waarvan wordt verwacht dat zij met een jaar extra 
taalonderwijs de achterstand op dit gebied inhalen). Ook is er een logopedist gehuisvest in de school. 
Gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht. Tijdens de pauzes wordt door de oudere 
kinderen gebruik gemaakt van de sportvelden en speeltoestellen aan de Renesseweg. De school is 
voorzien van iPads, chromebooks, desktops, touchscreens en digitale schoolborden. Er is extra 
aandacht voor onderwijs in ICT, wetenschap en techniek (21ste eeuw vaardigheden). De school werkt 
nauw samen met Mad Science en het Cultuurstation (techniek en culturele vakken). Daarnaast is er 
ook extra aandacht voor verkeersonderwijs. Basisschool Beppino Sarto werkt samen met Korein 
Kinderplein. Wanneer ouders overwegen om hun kind op deze school aan te melden, kunnen zij 
contact opnemen met de directeur van de school. Vervolgens worden zij voor een 
kennismakingsbezoek uitgenodigd. 
 
Basisschool De Wilakkers 
Piuslaan 68, 5614 CM Eindhoven, tel. (040) 211 1844, e-mail: wilakkers@skpo.nl, www.wilakkers.nl. 
Lestijden: ma-di-do-vrij van 8:30 tot 14:45 (continurooster), woe van 8:30 tot 12:30.  
Voor dit artikel gesproken met: Alexander Fransen (schooldirecteur).    
 
Deze school ligt in ‘Het Witte Dorp’ (buurt in het stadsdeel Stratum). Voor de inwoners van Gijzenrooi 
moet je even een drukke straat oversteken om bij de school te komen (Piuslaan). De school telt 
ongeveer 360 leerlingen (zestien groepen). De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen. 
Wereldburgerschap, culturele ontwikkeling, duurzaamheid en goed taal- en rekenonderwijs zijn de 
speerpunten van deze school. Voorbeelden zijn dat groep 8 met groep 3 leest, er aandacht is voor ICT 
en Engels vanaf groep 1, en met kleuters naar musea wordt gegaan. Er wordt zoveel mogelijk in de 
groep en met de groep gedaan, ook voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Ze boren de 
eigen verantwoordelijkheid aan van het kind, proberen het maximale uit ieder kind te halen en bieden 
een gestructureerde omgeving (rust, ruimte, en regelmaat). Kinderen leren op deze school 
zelfdiscipline. Aan executieve functies (plannen, organiseren, e.d.) wordt veel aandacht besteed. De 
school ondergaat de komende twee jaar een metamorfose, zodat er nog meer sfeer komt in het 
schoolgebouw en het laagdrempelige karakter wordt benadrukt. De leerlingenraad heeft hierover 
mee mogen denken. Daarnaast willen ze een hoger niveau m.b.t. de lesstof aanbieden i.v.m. de hoge 
uitstroom (driekwart gaat naar havo of vwo). Basisschool De Wilakkers werkt samen met Korein 
Kinderplein. Wanneer ouders overwegen om hun kind op deze school aan te melden, kunnen zij een 
voorlopig inschrijfbewijs invullen waarmee de aanmelding op de wachtlijst komt. Verder raden ze aan 
om de inschrijving te komen doen rond het tweede jaar van het kind. Mocht je sfeer willen proeven, 
bel de school dan voor een rondleiding.  
 
SALTO-school Floralaan  
Floralaan West 264, 5644 BN Eindhoven, tel. (040) 211 2112, e-mail: info@bs-floralaan.nl, www.bs-
floralaan.nl. Lestijden: ma-di-do-vrij van 8:30 tot 14:30 (continurooster). Woensdag 8:30 tot 12:30. 
Voor dit artikel gesproken met: Debora Stas (intern begeleider bovenbouw) en Leandra van der Aa 
(intern begeleider onderbouw).   
 



Deze school ligt in Gerardusplein (buurt in het stadsdeel Stratum) aan een doorgaande weg. De school 
telt 371 leerlingen en heeft vijftien groepen. De gemiddelde groepsgrootte is ongeveer 25 leerlingen.  
Vertrouwen, positieve taal richting de leerling (o.a. complimenten), bewust handelen, en sociaal-
emotionele weerbaarheid (kent o.a. bikkeltrainingen om dit te verhogen) zijn speerpunten van deze 
school. Zij zijn ervan overtuigd dat je een goed pedagogisch klimaat nodig hebt om goed te kunnen 
leren. Ook goed taal- en rekenonderwijs, bewegend leren en projectmatig werken bij zaakvakken zijn 
speerpunten. Op deze gebieden hebben zij dan ook leerteams voor de leekrachten opgezet om dit 
verder te ontwikkelen. De school is overzichtelijk ingedeeld. De groepen zijn makkelijk te vinden, de 
gymzaal zit in het gebouw zelf, en ook de opvang (Korein Kinderplein) is binnen het gebouw te vinden. 
De school heeft een leerlingenraad, taalklas (extra taalbad voor leerlingen die het nodig hebben), en 
een plusklas (voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben). Ook is er ondersteuning voor 
leerlingen met een leerachterstand. Met de Naschoolse Sport biedt deze school ieder kind (gratis) de 
kans om na schooltijd lekker samen te bewegen en kennis te maken met diverse vormen van sport en 
spel. Dit doen zij maandelijks. Ze besteden aandacht aan 21ste eeuw vaardigheden en leerlingen krijgen 
vanaf groep 1 Engels. Heb je interesse in deze school? Bezoek dan eens een van de VIP (Very Important 
Peuter) ochtenden om samen met je kind sfeer te proeven, een rondleiding te ontvangen en vragen 
te kunnen stellen. Naast de VIP ochtenden zijn ouders ook altijd vrij om een afspraak onder schooltijd 
te maken voor een gesprek met de directeur en een rondleiding te ontvangen door een leerling van 
de leerlingenraad. Bekijk de website voor actuele data en informatie.   
 
SALTO-school de Klimboom  
Sint Norbertuslaan 1, 5643 PM Eindhoven, tel. (040) 211 2224, e-mail: info@bs-klimboom.nl,  
www.bs-klimboom.nl. Lestijden: ma-di-do-vrij van 8:30 tot 14:30 (continurooster). Woensdag 8:30 
tot 12:30. Voor dit artikel gesproken met: Lindie Gijsen (juf groep 1-2b) en Bregje Arts (juf groep 7b).  
 
Deze school ligt in de Sintenbuurt (buurt in het stadsdeel Stratum) in een woonwijk. De school werkt 
samen met Korein Kinderplein. De school heeft momenteel bijna 400 kinderen, verdeeld over zestien 
groepen. De groepsgrootte bedraagt rond de 25 kinderen. De Klimboom heeft vijf kernwaarden die zij 
belangrijk vinden en waaruit zij handelen: betrokkenheid, ontwikkeling, communicatie, afstemming 
en veiligheid. De Klimboom kent een hoog sociaal klimaat. Er zijn veel verschillende culturen aanwezig 
bij de Klimboom. Daar wordt aandacht aan besteed door bijvoorbeeld; iets te vertellen over de eigen 
cultuur, de dag van de talen, en allerlei hapjes proeven op feestelijke dagen. Engelse taal wordt vanaf 
groep 1 gegeven. Er zijn drie Engelse dagen op school waarop er alleen Engels wordt gesproken in de 
bovenbouw (bijvoorbeeld op Freaky Friday). De Klimboom werkt graag met de methode Da Vinci 
(werken met thema’s) en er is aandacht voor 21ste eeuw vaardigheden. Er is veel aandacht voor 
eigenaarschap. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven voor het instructielokaal, het stil-
leeslokaal of het samenwerkingslokaal, net waar de leerling zelf behoefte aan heeft om de taak op 
eigen niveau te voltooien. Eigenaarschap wordt ook al in de kleuterklassen aangemoedigd. Er is een 
Mikadogroep voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Er is ook ondersteuning voor 
leerlingen die de lesstof te uitdagend vinden. De leerlingen krijgen in groep 7 en 8 dezelfde leerkracht. 
Aan het begin van groep 1 komt de juf een keertje bij de leerling thuis. De juf komt op bezoek! Om 
kennis te maken met de Klimboom worden peuterochtenden georganiseerd. De eerstvolgende 
peuterochtend is op 13 mei 2023 van 10:00 tot 11:30. Daarnaast kan er ook contact worden 
opgenomen voor een rondleiding.  
 
Vrije Basisschool De Regenboog  
Mimosaplein 1, 5643 CJ Eindhoven, tel. (040) 211 0648, e-mail: info@vbs-deregenboog.nl, www.vbs-
deregenboog.nl. Lestijden groep 1: ma-di-do-vrij van 8:40 tot 14:35. Woensdag geen les. Lestijden 
groep 2: ma-di-do-vrij van 8:40 tot 14:35. Woensdag 8:40 tot 12:00. Lestijden groep 3 t/m 8: ma-di-
do-vrij van 8:30 tot 14:45. Woensdag van 8:30 tot 12:10. Voor dit artikel gesproken met: Marlies 
Schouten (intern begeleider). 



 
Deze vrije school ligt in Nieuwe Erven (buurt in het stadsdeel Stratum). De school telt ongeveer 475 
leerlingen (achttien groepen). Er wordt gestreefd naar maximaal 26 tot 28 leerlingen per groep. In 
groep 1 en 2 zitten de kinderen van vier, vijf en zes jaar bij elkaar. Spel staat voorop in een warme, 
huiselijke sfeer voor de kleuters. Zingen, boetseren met bijenwas en brood bakken zijn voorbeelden 
van activiteiten. Wanneer de kleuters naar groep 3 gaan (en dus ‘leerrijp’ zijn), krijgen zij een nieuwe 
leerkracht die, indien mogelijk en gewenst, tot en met groep 5 bij hen blijft. Vervolgens een leerkracht 
die bij ze blijft van groep 6 tot en met 8. De school heeft een antroposofische grondslag naar het 
gedachtengoed van Rudolf Steiner. Het betekent dat het kind centraal staat en steeds goed gekeken 
wordt naar hetgeen hij/zij in de ontwikkeling nodig heeft. Ze vinden de ontwikkeling van het denken, 
van de wilskracht en van het sociaal-emotionele gebied even belangrijk (hoofd-hart-handen). De 
school biedt de leerstof aan op een kunstzinnige wijze. ICT wordt vanaf groep 6 aangeboden. Er zijn 
geen digitale schoolborden. Verder kent de school periodeonderwijs. Er staat dan één vak centraal, 
de eerste twee lesuren van de dag, gedurende drie weken lang. Aan het eind van het schooljaar krijgt 
het kind niet alleen het rapport, maar ook een getuigschrift. Een geschreven verslag over het kind. Het 
samen vieren van feesten is belangrijk voor de Regenboog. Door het jaar heen worden verschillende 
jaarfeesten gevierd met de kinderen en (hulp)ouders. VBS de Regenboog werkt samen met 
Kinderopvang de Wonderboom en Kinderopvang de Schatkamer. Mocht er interesse zijn voor deze 
school, kijk dan op de website voor data van de informatie ochtend. Tijdens deze ochtend wordt 
informatie gegeven over de school, een rondleiding gegeven en is er ruimte om vragen te stellen. De 
voorkeur van de school voor de aanmelding ligt bij de leeftijd van tweeëneenhalf tot drie jaar.  
 
Ga ook vooral eens een kijkje nemen op de scholen. Zeker als er nog vragen onbeantwoord zijn 
gebleven. Ze organiseren open dagen, kennismakingen, peuterochtenden en/of rondleidingen, zodat 
je als ouder samen met je kind eens kunt voelen of dit de school is die bij jullie past. Zie de website 
van de scholen voor de meest actuele informatie.   
 
Veel succes met jullie keuze! 
 
Denise Snoeijen van Studiehart (www.studiehart.nl)  


