
     

 

    

Interesse in onze school? 

Kom gerust eens een kijkje nemen!  

Maak een afspraak via: directie@tluikertje.be 

 

➔ Voor meer info over het digitale aanmeldingssysteem 

voor inschrijvingen van nieuwe leerlingen, kan u 

terecht op de website van de gemeente Opwijk. 

www.opwijk.be   

 

Het Luikertje is de vrije basisschool te 

Nijverseel. Er zitten ongeveer 190 leerlingen 

zowel kleuters als lagere schoolkinderen.  

Ons schooltje bestaat reeds 120 jaar maar gaat 

mee met zijn tijd. Een vernieuwde en 

eigentijdse school waar naast leren veel 

aandacht gaat naar projecten en fijne leef- en 

leermomenten.  

Behalve leren en leven ligt de klemtoon 

eveneens op het hebben van een gelukkige 

schooltijd.  

 

Vrije basisschool 

‘t Luikertje 

Een school met zorg voor elk kind ! 

Nijverseelstraat 131 – 1745 Opwijk 052/35 04 41 www.tluikertje.be 

‘t Luikertje 
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Op onze school proberen we met een sterk 

schoolteam, de kinderen een fijne schooltijd te 

bieden. We proberen om hen weerbaar te maken voor 

de toekomst.  

We hechten veel belang aan de totale ontplooiing van 

elk kind. Zo richten we ons binnen het nieuwe leerplan 

ZILL (“Zin in leren, zin in leven”) op de totale 

ontplooiing van elk kind en zoomen in op 

persoonsgebonden en cultuurgebonden 

ontwikkelvelden. 

We bouwen aan een school waar de luiken open staan 

en het kind vanuit een veilige omgeving van het raam 

zijn blik op de wereld kan verruimen.  

Hedendaags onderwijs gericht op de toekomst… onze 

digiborden, laptops en vele projecten zijn daar 

voorbeelden van. Daarnaast staan we ook voor 

degelijk onderwijs, aandacht voor het muzische, sport 

en beweging, aandacht voor het milieu, de diertjes op 

school en het proper houden van de schoolomgeving.  

Heel wat kinderen vonden de laatste jaren de weg 

naar ’t Luikertje, een leuke dorpsschool waar er 

ruimte en aandacht is voor elk kind.  

Zin om erbij te horen of gewoon benieuwd? 

Onze luiken staan al open! Van harte welkom! 

Jan Bastiaensen – directeur  

 

 

 Sinds kort hebben we, met steun van ons 

bestuurscomité, een deel van onze school 

vergroot met een prachtig 

nieuwbouwproject. 

 Sinds enkele jaren hebben we, samen met de 

gemeentelijke diensten, de 

verkeersveiligheid in de buurt van de school 

aangepakt. Zo zijn er versmallingen en 

markeringen aangebracht in de 

Nijverseelstraat en werd de Luikerweg een 

schoolstraat. Dit is, net als de Dageraadweg, 

sinds vorig schooljaar een fietsstraat. Onze 

school is ook op een zeer veilige manier 

bereikbaar langs Leirekensroute! 

 Sinds april 2019 staat er een fantastische 

openbare speeltuin, voor jong en oud, naast 

ons schooldomein, waar men zich naar 

hartenlust kan amuseren.  

 We zijn een school die zich jaarlijks sociaal 

engageert voor goede doelen zoals Rode 

neuzendag, Youca, Broederlijk Delen, Saved 

by the bell, … 

 Op onze school vinden we inspraak 

belangrijk, zodoende laten we ons adviseren 

door de verschillende geledingen: het 

bestuurscomité, het personeel, het 

oudercomité, de Hippe Kinder Bende (= onze 

Kinderraad)  

 

Enkele weetjes 


