
De keuze voor een basisschool – deel 2 

In het vorige Gijzenrooise Zegje vertelde ik, als moeder van een peuter, dat ik druk bezig ben 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. Ik ging op onderzoek uit naar de dichtstbijzijnde basisscholen in de buurt van 
Gijzenrooi en beschreef alvast vijf basisscholen in het vorige Gijzenrooise Zegje. In dit artikel volgt de 
rest van de beschrijvingen van de andere vijf basisscholen. Vergeten wat de andere basisscholen ook 
alweer waren?, kijk dan op de website van Gijzenrooi: www.gijzenrooi.nl   

Wederom 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.  

Basisschool Het Vasteland  
Mimosaplein 2, 5643 CJ Eindhoven, tel. (06) 1133 5373, e-mail: welkom@hetvasteland.school, 
www.hetvasteland.school. Lestijden: ma-di-do-vrij van 8:30 tot 14:00 (continurooster). Woe: 8:30 
tot 12:00. Voor dit artikel gesproken met: Carolien Martens (voorzitter schoolbestuur).  
 
Deze particuliere, vrije school ligt in Nieuwe Erven (buurt in het stadsdeel Stratum). Het is gesitueerd 
in de voormalige Don Boscokerk (evenals kinderdagverblijf de Schatkamer). De school is nieuw (sinds 
2019) en kleinschalig (25 leerlingen). Er is veel persoonlijke aandacht voor de leerling. De school neemt 
het wordende kind als uitgangspunt en wil graag opvoeden tot een kunst verheven. Ze vinden het 
belangrijk dat het onderwijs levend en zinvol is. Samenzang, wandelen en spreken met voorbijgangers, 
sporten, kunstzinnige vorming, koken of de boerderijdag. Hoeveel leer je als kind wanneer je een 
lammetje geboren ziet worden? Het is een greep uit het onderwijs van Het Vasteland. Ook krijgen 
leerlingen periode onderwijs. Drie weken lang, anderhalf uur per dag, krijgt het kind de tijd om zich 
uiteen te zetten met een vakgebied (taal, heemkunde of rekenen). De juiste lesstof wordt aangeboden 
op het juiste moment, passend bij de ontwikkeling van het kind. De leeftijden zijn gemengd en er 
worden geen toetsen afgenomen (alleen op verzoek). Kinderen weten niet van elkaar waar ze goed of 
slecht in zijn, er heerst geen oordeel. Ook krijgt het kind geen rapport, maar een getuigschrift. Een 
geschreven verslag over de leerling. Hoofd, hart en handen krijgen allemaal de aandacht gedurende 
het lesprogramma. Er is veel aandacht voor jaarfeesten en de vertelstof (o.a. sprookjes, 
natuurverhalen, en de Griekse en Romeinse mythologie). Aanmelding gaat via een strak  
aannamebeleid. Bij voldoende interesse, wordt een informatieavond georganiseerd. Wanneer er nog 
steeds interesse is, volgt het gesprek. Daarnaast is de maandelijkse bijdrage van deze school 300 euro.     



Samenwerkingsschool De Talisman  
Seringenstraat 9, 5644 PK Eindhoven, tel. (040) 211 2316, e-mail: talisman@skpo.nl, 
www.bsdetalisman.nl. Lestijden: ma-di-do-vrij van 8:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 15:00 (tussen de 
middag naar huis). Woensdag van 8:30 tot 12:30. Voor dit artikel gesproken met: Riëtte Verest 
(intern begeleider bovenbouw & rekenspecialist).  
 
Deze school ligt in Gerardusplein (buurt in het stadsdeel Stratum) op een rustige plek. De school telt 
ongeveer 580 leerlingen (24 groepen). De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen. De 
Talisman heeft sfeer hoog in het vaandel staan. De deuren van de klaslokalen staan letterlijk open. 
Daarnaast vinden ze (zelf)vertrouwen, eigenheid (aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoefte van 
de leerling), verantwoordelijkheid (voor het eigen leerproces) en samenwerken (ouders, leerlingen en 
leerkrachten) zeer belangrijk. Zelfstandig leren werken wordt op deze school vanaf groep 1 structureel 
opgebouwd. Leerlingen krijgen een weektaak en moeten in eigen tempo, op eigen niveau deze in een 
week zelfstandig afronden. Vanaf groep 3 tot en met 8 krijgen leerlingen ook thuisopdrachten mee. 
In groep 3 betekent dit regelmatig lezen. In groep 7 en 8 wordt gestart met een schoolagenda, zodat 
leerlingen beter leren plannen. De school beschikt over digitale schoolborden, touchscreens, tablets, 
chromebooks en vele computers. Kinderen van groep 1 tot en met 5 leren werken met tablets en 
chromebooks. Elk kind vanaf groep 4 heeft een eigen chromebook en tijdens het zelfstandig 
verwerken, werkt het met allerlei educatieve programma’s. Basisschool de Talisman werkt samen met 
Korein Seringenstraat, Het Avontuur Kinderopvang en Stichting Het Amuletje (voor tussenschoolse 
opvang). Voor dit schooljaar zit de Talisman vol. Mocht voor een toekomstig schooljaar interesse zijn, 
kijk dan op de website voor data van informatieavonden. Voor inwoners van Gijzenrooi is het niet zo 
gemakkelijk om op deze school te komen. De school heeft een wachtlijst en Gijzenrooi ligt buiten de 
cirkel (buurten die dichterbij de school liggen, krijgen voorrang).  
 
SALTO-school de Hasselbraam  
Tuinstraat 6, 5611 PL Eindhoven, tel. (040) 211 4494, e-mail: info@bs-hasselbraam.nl, www.bs-
hasselbraam.nl. Lestijden: ma-di-do-vrij van 8:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 14:45 (tussen de middag 
naar huis). Woensdag van 8:30 tot 12:30. Voor dit artikel gesproken met: Karin Bax (intern 
begeleider). 
 
Deze school ligt in de Rochusbuurt (buurt in het stadsdeel Stratum) op een rustige plek. De school 
heeft ongeveer 270 leerlingen (twaalf groepen). De naam Hasselbraam komt uit het kinderboek Pluk 
van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt. De hasselbraam is een vrucht van een struik. Het bijzondere 
van de hasselbraam is dat iedere volwassene die er van eet onmiddellijk het werk waar men mee bezig 
was laat liggen en gaat spelen. Spelenderwijs leren, dat is belangrijk voor de SALTO-school de 
Hasselbraam. De school heeft veel full-timers, voor de kinderen een vast gezicht. Voor zowel kinderen 
met een leervoorsprong als voor kinderen met een leerachterstand zijn er mogelijkheden. Zo is er 
bijvoorbeeld een Pluk-groep (voor kinderen die meer uitdaging zoeken). De school heeft drie 
onderwijsassistenten die zijn verbonden aan verschillende groepen. Leerkrachten verzorgen veel 
ondersteuning zelf, bijvoorbeeld met behulp van de instructietafel. Er is aandacht voor 21ste eeuw 
vaardigheden. Aanmelding verloopt eerst via een interesselijst, wanneer het kind jonger is dan 
tweeëneenhalf jaar. Daarna volgt een rondleiding. Wanneer er nog steeds interesse is, kan de leerling 
vanaf drie jaar daadwerkelijk worden ingeschreven. Voor inwoners van Gijzenrooi is het niet zo 
gemakkelijk om op deze school te komen. De school heeft een wachtlijst en Gijzenrooi ligt buiten de 
cirkel (buurten die dichterbij de school liggen en kinderen van kinderdagverblijf de Droomwereld, 
krijgen voorrang).  
 
 
 
 



SBO de reis van Brandaan (speciaal basisonderwijs) 
Kanunnikensven 1, 5646 JD Eindhoven, tel. (040) 211 1822, e-mail: info-reisvanbrandaan@skpo.nl, 
www.dereisvanbrandaan.nl. Lestijden: ma-di-do-vrij van 8:30 tot 14:15 (continurooster). Woensdag 
van 8:30 tot 12:30. Voor dit artikel mailcontact gehad met: Sonja Huugen (intern begeleider 
middenbouw en bovenbouw).  
 
Deze school is niet zomaar een school. Het is speciaal basisonderwijs. De school is toch in dit artikel 
opgenomen, omdat de school in Gijzenrooi ligt. Naar SBO de reis van Brandaan gaat een kind wanneer 
deze onderwijsbehoeften heeft die meer complex en intensief zijn en het aanbod en de zorg van een 
basisschool ontoereikend zijn of wanneer de voorschoolse voorziening dat adviseert. Een kind heeft 
een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs nodig om onderwijs te kunnen volgen op 
deze school. Op SBO de reis van Brandaan wordt dan gespecialiseerde ondersteuning geboden in een 
orthopedagogisch klimaat. Rust, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid is de basis. De school is 
een leergemeenschap en Expertisecentrum in ontwikkeling waar intensief samengewerkt wordt 
rondom het kind. De school gelooft dat ieder kind nu en straks kan geloven in zichzelf, zodat het kind 
gelukkig en op eigen tempo groeit op zijn of haar eigen reis. Iedere dag ontvangt de school ongeveer 
130 leerlingen (verdeeld over elf groepen).  
 
Saltomontessorischool de Trinoom  
Don Boscostraat 2, 5611 KW Eindhoven, tel. (040) 295 0776, e-mail: trinoom.info@salto-
eindhoven.nl, www.bs-trinoom.nl. Lestijden: ma-di-do-vrij van 8:30 tot 14:15 (continurooster). 
Woensdag van 8:30 tot 12:30. Voor dit artikel gesproken met: Ingrid van Eerd (intern begeleider).  
 
Deze school ligt in Bergen (buurt in het Centrum) op een rustige plek. De school telt 562 leerlingen. 
Het is iets verder rijden voor de inwoners van Gijzenrooi, maar toch in dit artikel opgenomen voor de 
liefhebbers van het montessori onderwijs. Op Montessorischool De Trinoom staat het gedachtengoed 
van Maria Montessori centraal. ‘Leer mij het zelf te doen’ is het fundament voor deze school en hoe 
zij de kinderen tegemoet treden. Ze zijn erop uit kinderen te laten uitgroeien tot autonoom 
handelende en denkende mensen. Leren doe je uit jezelf, met de dingen om je heen, op het moment 
dat je zelf kiest. Het montessori onderwijs kenmerkt zich ook door de speciale montessori materialen. 
Zo hebben zij bijvoorbeeld een taalkast (taal doen), waar kinderen taalwerkjes uit kunnen halen. De 
school maakt ook gebruik van reguliere methodes. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen en burgerschap middels de methode ‘De Vreedzame school’ en het 
Montessoriaans gedachtengoed. De school werkt met combinatiegroepen. Zo heb je bijvoorbeeld 
groep 3/4 en 5/6. Door te werken in combinatiegroepen kan de school uitgaan van verschillen tussen 
kinderen en aangesloten worden bij de ontwikkeling van elk kind. Saltomontessorischool de Trinoom 
werkt samen met Korein Kinderplein. De school staat in principe open voor alle leerlingen die 
aangemeld worden, mits het maximum aantal per leerjaar niet wordt overschreden. Een kind kan 
aangemeld worden, nadat ouders een informatieavond hebben bezocht. Zie de website voor actuele 
data en tijden. Op de woensdagochtend na een informatieavond is er een kijkochtend. Dan worden 
ouders rondgeleid door de school.  
 
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)  
 


