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Beste Kalmthoutenaar,
Deze gids biedt een overzicht van de zestien onderwijs-

LEERPLICHT VANAF VIJF JAAR

instellingen in Kalmthout. Naast een korte voorstelling van

Elk kind heeft recht op onderwijs en om dit ook in

elke school, vind je in deze gids ook alle info om je voor het

de praktijk waar te maken, werd de leerplicht inge-

volgende schooljaar in te schrijven.

voerd. In België geldt de leerplicht voor alle kinderen van 5 tot 18 jaar. Een kind wordt leerplichtig op

Dit overzicht kwam er dankzij de gemeentelijke onderwijsraad

1 september van het jaar dat het 5 wordt.

in onze gemeente. De onderwijsraad is een forum waarbij
alle directies van de Kalmthoutse scholen overleggen met de

KLEUTERPARTICIPATIE

gemeente over uiteenlopende onderwerpen.

Kinderen die nog geen vijf jaar zijn, hoeven strikt
genomen nog geen onderwijs te volgen. In

Als gemeentebestuur willen we immers dienstbaar zijn aan

Vlaanderen krijgen ze wel alle mogelijkheden

alle onderwijsnetten in de gemeente, voor zowel de kleuter-,

daartoe. Kleuteronderwijs biedt unieke kansen

de lagere en de middelbare scholen. We proberen er goede

voor de taalontwikkeling van elk kind. Elke dag in

afspraken te maken over steun voor het onderwijs, gelijk voor

het kleuteronderwijs is een gewonnen dag voor

iedereen.

een verdere, succesvolle loopbaan. Het is zeer stimulerend voor je kind om met andere kleuters in

Het gaat vandaag goed met het onderwijs in onze gemeente

contact te komen en al spelenderwijze te leren.

én in de regio. Er is een ruim en kwalitatief aanbod, de scholen
zijn voor de meesten goed en veilig bereikbaar en vele ouders

Je kan jouw kleuter inschrijven in de school van

zetten zich vrijwillig mee in binnen de dagdagelijkse werking.

je keuze in het jaar voorafgaand aan het schooljaar waarin je kleuter 2,5 jaar wordt. Hij/zij kan pas

Directies, leerkrachten en medewerkers geven een heel

effectief naar school gaan vanaf de eerstvolgende

schooljaar het beste van zichzelf om onze kinderen mee op te

instapdatum.

voeden en de nodige kennis en vaardigheden mee te geven.
We zijn blij met hun inzet. Meer dan op andere plaatsen vormen

De instapdata zijn: op de eerste schooldag na elke

de scholen dag in, dag uit kleine ‘dorpjes’ binnen ons groot

vakantieperiode en op de eerste schooldag van

dorp. Ze zijn stevig verankerd in hun omgeving en hun wijk

februari. Ook de eerste schooldag na Hemelvaart

en dus bepalen ze voor een groot deel mee de sfeer binnen

is een instapdag. In het buitengewoon kleuter-

Kalmthout.

onderwijs kunnen de 2,5-jarigen op elk moment
instappen.

Staan jouw kinderen voor een nieuwe keuze? Neem dan alle
info rustig door en contacteer de school die jouw voorkeur

INSTAP IN HET EERSTE LEERJAAR LAGERE

geniet. De scholen staan klaar voor de kinderen en daar waar

SCHOOL

het kan, staat het gemeentebestuur klaar voor de scholen.

De kleuterklas is een belangrijke voorbereiding op
het eerste leerjaar. Kinderen leren er nieuwe woorden, zelfstandig werken, een potlood juist vast-

Jef Van den Bergh

houden... De klassenraad van de school (een ver-

schepen van onderwijs

gadering van leerkrachten en directie) beslist over
de toelating tot het eerste leerjaar lager onderwijs

Lukas Jacobs

van de vijfjarigen, alsook over de toelating van de

burgemeester

zesjarigen die het jaar ervoor onvoldoende aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs.
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ALGEMENE GEGEVENS OVER ONDERWIJS

Voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september,

EINDE VAN DE LEERPLICHT OP ACHTTIEN JAAR

deelt de school de beslissing tot toelating mee uiterlijk tien

De leerplicht voor jouw zoon/dochter geldt tot de acht-

schooldagen na de inschrijving. Bij een negatieve beslissing

tiende verjaardag of tot 30 juni van het kalenderjaar waarin

dient dit schriftelijk te gebeuren en gemotiveerd.

hij/zij achttien wordt. Behaalt jouw zoon of dochter op jongere leeftijd het diploma secundair onderwijs, dan eindigt

LEERPLICHT VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE

de leerplicht op dat ogenblik.

ONDERWIJSBEHOEFTEN
Het M-decreet, dat staat voor ‘maatregelen voor leerlingen

STUDIETOELAGEN

met specifieke onderwijsbehoeften’, stelt dat elk kind recht

Er hebben meer mensen recht op een school- en stu-

heeft om zich in te schrijven in een gewone school. Het re-

dietoelage van de Vlaamse overheid dan je zou denken.

gelt hoe het Vlaams onderwijs omgaat met leerlingen die

Misschien kom ook jij in aanmerking. Naast leerlingen

door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de

van het secundair en hoger onderwijs kunnen ook de ou-

lessen kunnen volgen in een gewone school. Je kind kan

ders van kleuters en leerlingen van het lager onderwijs

in principe in het gewoon onderwijs ingeschreven worden.

aanspraak maken op een toelage. De toekenning van de

De school zal daar redelijke aanpassingen voor organiseren.

studietoelage gebeurt automatisch op basis van je belas-

Als er geen redelijke aanpassingen niet meer mogelijk zijn

tinggegevens. Meer info op www.studietoelagen.be of

in het gewone onderwijs, kunnen de leerlingen, mits een

bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

CLB-verslag en de eventuele noodzakelijke medische verslagen toch toegang krijgen tot het buitengewoon onder-

TUSSENKOMST SCHOOLKOSTEN OCMW

wijs. Daar heeft men een basisaanbod en verder verschillen-

Heb je een beperkt inkomen en wegen de schoolkosten

de types voor specifieke onderwijsbehoeften.

te zwaar door? OCMW Kalmthout kan in bepaalde geval-

Meer hierover: www.onderwijs.vlaanderen.be.

len financieel bijspringen voor schoolfacturen, schoolmateriaal, schooluitstappen, logopedie, … In Twinkeltje

AFWEZIGHEDEN WEGENS ZIEKTE

vind je toffe kinderkledij en spulletjes tegen sterk vermin-

Je kind is minder dan drie of drie opeenvolgende dagen

derde prijs. Een maatschappelijk werker bekijkt graag sa-

ziek: één van de ouders stelt een schriftelijke verklaring op

men met jou de mogelijkheden. Info via 03 620 15 60 of

en bezorgt deze verklaring aan de directie. Opgelet: vanaf

info.ocmw@kalmthout.be.

de vijfde korte ziektemelding tijdens één schooljaar is toch
een doktersattest verplicht. Je kind is meer dan drie op-

HUISTAAKBEGELEIDING AAN HUIS

eenvolgende kalenderdagen ziek: doktersattest verplicht.

De Kalmthoutse lagere scholen werken mee aan het pro-

Tijdens examenperiodes in het secundair onderwijs is

ject huistaakbegeleiding van het OCMW Kalmthout en het

steeds een doktersattest verplicht, ook voor afwezigheden

OCMW Kapellen. Kinderen die nood hebben aan extra on-

van drie of minder dan drie dagen.

dersteuning, kunnen huistaakbegeleiding aan huis krijgen
door een enthousiaste vrijwilliger. Deze gratis dienstver-

DEELTIJDSE LEERPLICHT

lening richt zich tot gezinnen met een beperkt inkomen.

Elk kind is voltijds leerplichtig tot vijftien of zestien jaar. Tot

Bespreek met de (zorg) leerkracht of je kind in aanmerking

die leeftijd blijft het ingeschreven in het voltijds secundair

komt.

onderwijs. Nadien geldt enkel nog de deeltijdse leerplicht.
Vanaf dan kan je zoon of dochter lessen volgen in het deeltijds onderwijs. De meeste jongeren blijven echter in het
voltijds secundair onderwijs ingeschreven.
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GO! FREINETSCHOOL DE 4SPRONG
SAMEN LEREN OM SAMEN TE GROEIEN!
LEREN IS LEUKER MET 4SPRONG!

DIRECTIE
Sabine Milbou

In GO! freinetschool de 4Sprong leren we van elkaar, aan elkaar en door elkaar.
Bij ons leer je zelfstandig werken en hoe je in overleg gaat met anderen. Wij

CONTACT

experimenteren en proberen uit. Dat alles in een zinvolle context. Zo krijg je de

Ganzendries 14

juiste vaardigheden onder de knie, onthoud je alles beter én stomen we je klaar

03 666 98 35

voor verdere studies.

directie@de4sprong-3D.be
www.de4sprong-3D.be

De eindtermen in onze school zijn dezelfde als in een andere school, enkel de
manier waarop we ze bereiken, verschilt. Graag leren staat in GO! freinetschool
de 4Sprong centraal. Op die manier is succes verzekerd.

VRIJE BASISSCHOOL DEN HEUVEL
VLAK BIJ HET MARKTPLEIN, HET ARBORETUM EN
HET STATION GAAN ONZE 'SCHATJES' NAAR SCHOOL.

DIRECTIE
Dirk Baeyens

Leren is net iets meer dan op een boeiende manier les volgen. Samen leren en
leven in een christelijke omgeving, op ontdekkingstocht gaan in deze wereld,

CONTACT

samen groot(s) worden, kortom een schitterende uitdaging.

Schooldreef 41
Heuvel 37

Onze basis is de redelijkheid, voeg daar heel wat hartelijkheid en het geloof in

03 666 95 21

jongeren toe en we kunnen je de onderwijscocktail bij uitstek aanbieden. Een

info@denheuvel.be

zalige school.... We maken deel uit van scholengemeenschap Vrije Basisscholen

www.denheuvel.be

Kalmthout.
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KADRIE
KADRIE, EEN SCHOOL WAAR KINDEREN, OUDERS EN
LEERKRACHTEN ZICH THUIS VOELEN!

DIRECTIE
Koen De Muyter

Pal in het centrum, maar toch landelijk! Enthousiaste leerkrachten die een goede
begeleiding en degelijke onderwijskwaliteit belangrijk vinden. Een uitgebreid

CONTACT

zorgteam ondersteunt hen daarbij. Veel ruimte om te spelen op onze twee

Driehoekstraat 41

kindvriendelijke speelplaatsen, in de speeltuin en in de vlindertuin. Aangenaam

03 666 95 20,

ingerichte klassen. In de lagere school beschikt elke klas over een digitaal

directie@kadriemail.be

schoolbord, een krachtige leeromgeving. Er is in de school ook veel oog voor

www.kadrie.be

sportieve, muzische en andere culturele activiteiten. We stimuleren bewegend
leren en buiten leren! Het vierde leerjaar gaat op stadsklassen, het zesde leerjaar
op zeeklassen. In de Foxemaatstraat is er parkeergelegenheid. Er is ook voor- en
naschoolse opvang.

VRIJE BASISSCHOOL DE LINDE
DE LINDE IS GELEGEN IN HET LANDELIJKE ACHTERBROEK.
KINDEREN VAN 2,5 TOT 12 JAAR LOPEN ER SCHOOL.

DIRECTIE

Basisschool De Linde is een kleine school met een sterk familiaal karakter

Els van Veldhoven

en een grote betrokkenheid van de ouders en de buurt. We trachten de
kinderen op weg te zetten in hun groei naar zelfstandigheid. We willen de

CONTACT

kinderen hun gezonde nieuwsgierigheid opwekken en hun bereidheid om

Achterbroeksteenweg 190

te leren en te ontdekken stimuleren met een kritische kijk en een open geest.

Brasschaatsteenweg 43

We hechten veel belang aan onderlinge communicatie, relatievorming,

03 666 81 15

welbevinden, creativiteit en de natuur rondom ons. Onze school maakt

directie@chterbroek.be

deel uit van scholengemeenschap Vrije Basisscholen Kalmthout. De voor-

www.vbs-delinde.be

en naschoolse opvang gebeurt door FERM-kinderopvang. Jonge kleuters
kunnen na de middag een dutje doen.
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GO! BASISSCHOOL 3D
DENKEN, DOEN, DOORGROEIEN! GA VOOR JE TOEKOMST IN 3D!
DIRECTIE
In GO! basisschool 3D moedigen we onze

f Probleemoplossend denken

kinderen dagelijks aan om te groeien tot on-

f Coöperatief leren

dernemende wereldburgers. Dat betekent dat

f Sociaal maatschappelijk

zij kennis vergaren, maar ook fouten mogen

handelen

Sabine Milbou
CONTACT
Canadezenlaan 7

maken. Leren door vallen en opstaan. Wij

f Zelfvertrouwen hebben

03 369 58 00

gaan voor een positief kritische ingesteldheid.

f Zelfstandig functioneren

directie@de4sprong-3D.be

Diversiteit is bespreekbaar. Onze leerlingen

f Verantwoordelijkheid dragen

www.de4sprong-3D.be

durven beslissingen te nemen, voluit voor hun f Positief kritisch ingesteld zijn
keuzes te gaan. En dat doen we met respect

f Communicatief vaardig zijn

voor mens en natuur.

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL MAATJES
GBS “MAATJES” BIEDT ELK KIND EEN RUIME, ALGEMENE VORMING
WAARBIJ “HART, HOOFD EN HANDEN” VOOROP STAAN!

DIRECTIE
Dirk Verheyden

GBS “Maatjes” is (gelukkig) nog een echte, gezellige dorpsschool in Nieuwmoer,
iedereen kent iedereen, we hebben er aandacht voor elk kind, niemand is hier

CONTACT

een nummer. We zijn natuurlijk ook een school van deze tijd: zo werken we graag

Nieuwmoer-Dorp 10

in projectvorm, met multimedia...

03 667 46 85
info@maatjes.be

En, wees gerust, onze wereld is ook groter dan ons dorp d.m.v. sport- en studieuitstappen, zee- en ontdekklassen,…Kom gerust eens kijken, en voelen, hoe
leuk leren in Maatjes is.
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www.maatjes.be

VRIJE BASISSCHOOL RINKRANK
RINKRANK, EEN SCHOOL VOL BEELD EN KLANK, EEN
CULTUURGERICHTE BASISSCHOOL.

DIRECTIE
Dennis Verdonck

Rinkrank is een methodeschool die ernaar streeft om alle kinderen in een
kunstzinnig klimaat onderwijs aan te bieden. Denken, voelen en willen staan

CONTACT

centraal en zijn evenwaardig. Dit is voor ons noodzakelijk om elk kind in zijn

Pastoor Hensstraatje 14

totaliteit te kunnen aanspreken.

03 666 72 72
secretariaat@rinkrank.be

Accenten binnen de kleuterschool zijn rust, ritme en regelmaat in kleine

www.rinkrank.be

klasgroepen. In de lagere school ligt de nadruk op procesgericht werken.
Onze brede waaier aan activiteiten geeft kinderen de kans om zich ten volle te
ontplooien.

VRIJE BASISSCHOOL SINT-JOZEF
DE SINT-JOZEFSCHOOL IS EEN KATHOLIEKE SCHOOL EN LIGT IN HET
CENTRUM VAN HEIDE, VLAKBIJ KERK EN STATION. KINDEREN VAN

DIRECTIE

2,5 JAAR TOT 12 JAAR ZIJN WELKOM IN ONZE SCHOOL.

Linda Van Oevelen

Onze school ligt in een groene, fijne omgeving waar iedereen zich thuis voelt.

CONTACT

Wij geven onderwijs aan alle kinderen en dragen zorg voor ieders aanleg, tempo,

Heidestatieplein 6

interesse en persoonlijkheid. In een veilige sfeer mag iedereen zichzelf zijn met

03 666 73 93

zijn eigen kwaliteiten en talenten. Samen maken wij school!

directie@sjheide.be
www.sjheide.be

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Vrije Basisscholen
Kalmthout.
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GO! BSBO WILGENDUIN
NIET ALLEDAAGS, ELKE DAG! EEN WARME SCHOOL VOOR JOUW KIND!
DIRECTIE
Wilgenduin (GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs) ligt verscholen in

Raf Fransen en

het groen, vlakbij de Kalmthoutse Heide.

Sofie Vereecken

De kleuterschool en lagere school voor kinderen met:

CONTACT

f Autisme (type 9)

Vogelenzangstraat 115

f STOS (spraak- en taalontwikkelingsstoornissen)

03 666 60 24

f Mentale beperking (type 2)

directie@wilgenduin.be

f Licht motorische beperking (type 4)

www.wilgenduin.be

f Leerstoornis (basisaanbod)

VRIJE BASISSCHOOL ZONNEKIND
ZONNEKIND IS GELEGEN IN DE BOSRIJKE OMGEVING VAN HEIDE,
DICHTBIJ DE GEMEENTEGRENS MET KAPELLEN.

DIRECTIE
Geert Peeters

Zonnekind staat open voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. Wij zijn een school
met een sterk familiaal karakter en een grote betrokkenheid van de ouders.

CONTACT
Zonnekinddreef 2

Zonnekind biedt de kinderen een open blik op de wereld en zet hen op weg

03 666 53 40

naar zelfstandigheid. Wij willen de kinderen hun nieuwsgierigheid opwekken en

info@zonnekind.org

hun bereidheid om te leren en te ontdekken stimuleren met een kritische kijk

www. zonnekind.org

en een open geest. Wij hechten veel belang aan relatievorming, welbevinden,
communicatievaardigheden, creativiteit en respect voor de natuur die ons omringt.
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GO! ERASMUSATHENEUM KALMTHOUT
WIJ ZIJN EEN WARME SCHOOL IN HET HARTJE VAN
KALMTHOUT.

DIRECTIE
Anoek Wiertz

Midden in het groen vinden onze leerlingen de nodige rust en
ruimte om te groeien. Samen met hun leerkrachten ontdekken ze

CONTACT

hun talenten. Wij bieden uitdagend onderwijs zodat onze leerlingen

Ganzendries 14

hun capaciteiten, vaardigheden en interesses maximaal kunnen

03 666 89 15

ontwikkelen. Je maakt een keuze uit verschillende interessante

secretariaat@erasmusatheneumkalmthout.be

domeinoverschrijdende richtingen die je perfect voorbereiden op

www.erasmusatheneumkalmthout.be

studies in het hoger onderwijs. Bij ons groeien leerlingen op tot
authentieke en actieve burgers. Spreekt onze visie jou aan? Dan
verwelkomen wij je graag op onze school.

INSTITUUT HEILIG HART
OP ZOEK NAAR EEN BRUISENDE, KWALITEITSVOLLE MIDDELBARE SCHOOL
MET EEN WARM HART VOOR IEDERE LEERLING? DAN BEN

DIRECTIE

JE BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.

Marc Vanderzande

In onze oriënterende eerste graad en onze waaier aan studierichtingen word je

CONTACT

gestimuleerd om je talenten en vaardigheden te ontdekken en te ontplooien. Je leert

Kapellensteenweg 190

een eigen mening ontwikkelen, initiatief nemen, een open kijk hebben op mens en

03 666 94 51

maatschappij. Een gemotiveerd schoolteam begeleidt onze leerlingen om te groeien

info@hhartkalmthout.be

tot communicatieve, weerbare en kritische mensen die klaar zijn om probleemloos

www.hhartkalmthout.be

de stap naar het hoger onderwijs te zetten. In het hart van onze groene gemeente
zijn we vlot bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer. Maak kennis met onze
school via de virtuele rondleiding op onze website. Van harte welkom!
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GITOK EERSTE GRAAD
WIJ WILLEN MENSEN VORMEN DIE KNAP ZIJN MET HET HOOFD,
VAARDIG MET DE HANDEN EN DIE GOED ZIJN VOOR ELKAAR.

DIRECTIE
Anne Marie De Proost

Als ingroeischool op een aparte, groene vestiging zorgen onze leerkrachten en
leerlingbegeleiding voor een naadloze overgang van basisschool naar secundair

CONTACT

in onze gloednieuwe gebouwen.

Kapellensteenweg 501
03 666 48 86

Als domeinschool voor STEM geven we graag mee vorm aan je talenten. Je zal

gitok1@gitok.be

versteld staan van de enorme verscheidenheid aan mogelijkheden in onze A- en

www.gitok.be

B-stroom! De school vlot bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Bekijk zeker
onze website voor meer informatie.

GITOK BOVENBOUW
Zie jij je toekomst in wetenschap en technologie al voor je? Dan ben je bij Gitok
bovenbouw aan het goede adres! Als STEM-school voor wetenschap en techniek

DIRECTIE

bieden we een ruime waaier aan STEM- en industriegerichte opleidingen op

Kathy Vincent

algemeen-, beroeps- en technisch niveau. Ze bereiden je uitstekend voor op
hogere studies of een boeiende job. Je volgt les in een moderne infrastructuur

CONTACT

met prima uitgeruste labo’s en werkhuizen.

Kapellensteenweg 112
03 666 86 57

Je krijgt een brede vorming met aandacht voor kwaliteitszorg, veiligheid,

gitok2@gitok.be

beroepsfierheid, orde en discipline. Er heerst een sfeer van respect en

www.gitok.be

vertrouwen, die bewaakt wordt door onze leerlingenbegeleiding. Vrijwel alle
lijnbussen stoppen aan de school en er is een vlotte treinverbinding. Hou
website en facebookpagina in de gaten voor alle info.
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MUZARTO, ACADEMIE VOOR MUZIEK,
WOORDKUNST-DRAMA EN DANS
MUZARTO IS EEN ACADEMIE MET ZO’N 900 LEERLINGEN EN BIEDT DE
DOMEINEN MUZIEK, WOORDKUNST-DRAMA EN DANS AAN.

DIRECTIE
Sabine Vermeersch

Als je graag toneel speelt, als je houdt van vertellen, als je een muziekinstrument
wil spelen, of als je graag danst op de tippen van je tenen, dan ben je bij ons aan

CONTACT

het juiste adres. Een opleiding volgen aan Muzarto is voor kinderen en jongeren

Kerkeneind 21

een boeiende aanvulling op het leerplichtonderwijs. Voor volwassenen kadert

03 666 90 11

het in een leerrijke vrijetijdsbesteding. Het is vaak de aanzet om, ook buiten de

secretariaatkalmthout@muzarto.be

academie, actief bezig te blijven met en veel genot te halen uit taal, beweging en

www.muzarto.be

muziek. Heel belangrijk hierbij is het plezier dat je beleeft aan wat je bij ons leert.
Speciaal voor kinderen met een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs hebben wij een Mozaïekklas. Hier kunnen kinderen op hun eigen tempo
muziek leren.

SINT-LUCAS, ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN,
VESTIGINGSPLAATS PIGMENT KALMTHOUT

SAMEN MET JOU EXPLOREREN WE VOL BEWONDERING, NIEUWSGIERIG

DIRECTIE

EN ALERT DE VISUELE DINGEN RONDOM ONS.

Eric Dilliën

Deeltijds kunstonderwijs wordt gevolgd in de vrije tijd en heeft doorgaans

CONTACT

dus een ontspannende en leerrijke meerwaarde. Onze opleiding is niet

Van den Bogaertlei 5

op professionaliteit of specialisatie gericht. Ze is op de eerste plaats

03 664 65 02

waardegericht en heeft daardoor geen competitief karakter. Het is veeleer een

info.dko@st-lucas-kapellen.be

ontdekkingstocht. Het proces primeert. De kinderen krijgen een opleiding

www.st-lucas-kapellen.be

in diverse artistieke disciplines. Onze hooggekwalificeerde en enthousiaste
leerkrachten staan klaar om deze ambities met jullie waar te maken.
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DIGITALE SCHOLENBEURS
Maak je in september de overstap naar het secundair
onderwijs? Op www.kalmthout.be/scholenbeurs vind je
een overzicht van de verschillende middelbare scholen uit
de regio Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Hoogstraten, Ekeren,
Kapellen, Brasschaat, Stabroek en Antwerpen. Ook kan je daar
de onderwijskiezer en filmpjes over het thema 'van basisschool
tot secundair' raadplegen.
WWW.KALMTHOUT.BE/SCHOLENBEURS

Verantw. uitg.: Lukas Jacobs, burgemeester - Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

