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WELKE SCHOLEN DOEN MEE?

Alle gewone basisscholen (kleuter- en lager onderwijs) 

Halle

Beersel

Sint-Genesius-Rode

Sint-Pieters-Leeuw

www.basisschool-aanmelden.be

http://www.basisschool-aanmelden.be/


TIJDLIJN aanmelden en inschrijven 2020-2021

06/01/2020 -
17/01/2020

Aanmelden 
voorrangsgroepen

24/01/2020

Toewijzingsresultaat 
voorrangsgroepen

27/01/2020 -
14/02/2020

Inschrijven 
voorrangsgroepen

29/04/2020

Toewijzingsresultaat 
andere leerlingen

02/03/2020 -
31/03/2020

Aanmelden 
andere 

leerlingen

04/05/2020 -

26/05/2020

Inschrijven 
andere 

leerlingen

Vanaf 
03/06/2020

Vrije 
inschrijvingen



WIE MOET AANMELDEN EN INSCHRIJVEN?

• ALLE kinderen geboren in 2018, ook wanneer uw kind pas op      
1 september 2021 naar school gaat!

• Kinderen die nu in één van de kleuterscholen van Sancta Maria 
zitten en in 2020-2021 naar het 1ste leerjaar gaan.

• Kinderen die van school willen veranderen.

• Als uw kind blijft op de school waar het nu is ingeschreven, hoeft 
u niets te doen. Uw kind blijft ingeschreven.



o Wie?
– Kinderen van dezelfde leefentiteit (minstens 1 

gemeenschappelijke ouder en/of wonende op hetzelfde 
domicilieadres) van reeds ingeschreven leerlingen in die 
basisschool

– Kinderen van personeelsleden van de basisschool

o Wat?
Aanmelden op www.basisschool-aanmelden.be

06/01/2020 -> 17/01/2020 (tijdstip aanmelden is 
onbelangrijk)

VOORRANG BROERS, ZUSSEN EN 
KINDEREN VAN PERSONEEL

http://www.basisschool-aanmelden.be/


o Ordening en toewijzing aangemelde broers, zussen en kinderen 
van personeel
- Ordening op basis van schoolvoorkeur (indien je in meerdere 

scholen voorrang hebt)

- Ordening op basis van wandelafstand tussen domicilieadres kind en 
schooladres

- Geboortejaar 2018, 2017 en 1ste leerjaar: dubbele contingentering

o Toewijzingsbericht per mail: 24 januari 2020
- Gunstige ordening: inschrijven

- Ongunstige ordening: document niet-gerealiseerde inschrijving 
bijhouden => plaats op de wachtlijst t.e.m. 30/06/2021 + eventueel 
nieuwe aanmelding voor andere scholen

VOORRANG BROERS, ZUSSEN EN 
KINDEREN VAN PERSONEEL



o Inschrijving gunstig geordende broers, zussen en kinderen van 
personeel

Controle documenten bij inschrijving:
- Domicilieadres kind
- Voor kinderen °2018, 2017 en die naar het 1ste leerjaar gaan:
* Indicator leerling: bewijs ontvangst studietoelage schooljaar 2018-

2019 of 2019-2020
* Niet-indicator leerling: bewijs diploma SO of getuigschrift na 6de jaar 

BSO moeder

27/01/2020 –> 14/02/2020 in de school op afspraak

VOORRANG BROERS, ZUSSEN EN 
KINDEREN VAN PERSONEEL



Aanmelden alle kinderen

02/03/2020 -> 31/03/2020 

o Wie?
– Alle kinderen die niet tot de voorrangsgroep behoren 

– Dubbele contingentering voor kinderen geboren in 2018, 
2017 en kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan

o Wat?
Aanmelden op www.basisschool-aanmelden.be

Rubriek “aanmelden” -> AANMELDINGSFORMULIER

(tijdstip aanmelden is onbelangrijk)

PROCEDURE ALLE KINDEREN

http://www.basisschool-aanmelden.be/
http://www.basisschool-aanmelden.be/aanmelden


Wat registreren?
- Gegevens kind (o.a. domicilieadres)

- Contactgegevens ouders

- Vragen rond indicatoren voor geboortejaar 2018, 2017 en het    

eerste leerjaar

o Indicatorleerlingen (IND)

* Gezin ontvangt een schooltoelage in schooljaar 2018-2019 of 
schooltoeslag in 2019-2020 (bewijs)

* Moeder heeft geen diploma secundair onderwijs (verklaring op eer)

o Niet-indicator leerlingen (NIND)

* Gezin ontvangt geen schooltoelage in 2018-2019 of schooltoeslag 
2019-2020

* Moeder heeft wel een diploma secundair onderwijs (bewijs)

PROCEDURE ALLE KINDEREN



Belangrijk vooraf aan de registratie:

– Consulteer vooraf de vrije plaatsen in de scholen

– Neem contact op met de scholen van jouw interesse om de 
scholen beter te leren kennen

– Geef bij voorkeur meerdere schoolkeuzes in, hou rekening 
met de vrije plaatsen, jouw interesse en de wandelafstand 
tot de school bij het ingeven van de volgorde van de scholen

PROCEDURE ALLE KINDEREN

http://www.basisschool-aanmelden.be/vrije-plaatsen
http://www.basisschool-aanmelden.be/scholen


Ordenen aangemelde kinderen

- Per school: per geboorte- en leerjaar

- Op basis van schoolkeuze (1ste, 2de, 3de…)

- Op basis van wandelafstand tussen domicilieadres kind en 
schooladres

- Geboortejaar 2018, 2017 en 1ste leerjaar: dubbele contingentering (% werden 
goedgekeurd binnen het Lokaal Overlegplatform) 

Bij tekort aan plaatsen gaat de plaats naar de leerling die het dichtst 
bij de school woont

PROCEDURE ALLE KINDEREN



PROCEDURE ALLE KINDEREN

Domicilie
kind

Adres
school



Startsituatie school ZONNEKIND

Geboortejaar 2018

Totale 
capaciteit

Vrije 
plaatsen

IND NIND

11 11 4 (=35% van 11) 7 (=65% van 11

Broers en 
zussen

11-6 4-2 7-4

11 5 2 3

Situatie 

05/01/2020

Situatie 

01/03/2020



Aanmeldingen school ZONNEKIND

Geboortejaar 2018

Totale 
capaciteit

Vrije 
plaatsen

IND NIND

11 5 2 3

Kind Schoolkeuze Afstand IND/NIND

A 3 100m NIND

B 1 300m IND

C 1 150m IND

D 1 600m NIND

E 1 250m NIND

F 2 50m IND

G 1 300m NIND

H 1 200m IND



Ordening aangemelde kinderen school 
ZONNEKIND

Geboortejaar 2015

Totale 
capaciteit

Vrije 
plaatsen

IND NIND

11 5 2 3

Kind School-
keuze

Afstand IND/
NIND

A 3 100m NIND

B 1 300m IND

C 1 150m IND

D 1 600m NIND

E 1 250m NIND

F 2 50m IND

G 1 300m NIND

H 1 200m IND

Kind School-
keuze

Afstand IND/
NIND

C 1 150m IND

H 1 200m IND

E 1 250m NIND

B 1 300m IND

G 1 300m NIND 

D 1 600m NIND

F 2 50m IND

A 3 100m NIND



Toewijzing aangemelde kinderen school 
ZONNEKIND

Totale 
capaciteit

Vrije 
plaatsen

IND NIND

11 5 2 3

Kind School-
keuze

Afstand IND/
NIND

C 1 150m IND

H 1 200m IND

E 1 250m NIND

B 1 300m IND

G 1 300m NIND

D 1 600m NIND

F 2 50m IND

A 3 100m NIND

E 1 250m NIND

D 1 600m NIND

H 1 200m IND

C 1 150m IND

G 1 300m NIND

IND NIND

2 3

Leerlingen B, F en A komen 
op de wachtlijst terecht.



Toewijzingsbericht per mail: 29 april 2020

*Gunstige ordening in 1ste schoolkeuze: inschrijven

*Gunstige ordening in lagere schoolkeuze: inschrijven én plaats op 
de wachtlijst in hogere schoolkeuzes tem 30/06/2021

*Ongunstige ordening: document niet-gerealiseerde inschrijving 
met nummer op de wachtlijst van de school => plaats op de 
wachtlijst t.e.m. 30/06/2021

! De nieuwe school mag een schoolverandering doorgeven
aan de oude school mits toestemming van de ouders !

PROCEDURE ALLE KINDEREN



o Inschrijving gunstig geordende kinderen 
04/05/2020 -> 26/05/2020

o Controle documenten door de school

- Domicilieadres kind
- Voor kinderen °2018, 2017 en die naar het 
1ste leerjaar gaan:

* Indicator leerling: bewijs ontvangst studietoelage schooljaar 
2018-2019 of schooltoeslag in 2019-2020
* Niet-indicator leerling: bewijs diploma SO of getuigschrift na 
6de jaar BSO moeder

o Hoe?
* Neem contact op met de school voor een afspraak
* Bekijk de website van de school

PROCEDURE ALLE KINDEREN



o Principe?

- Vanaf het moment dat er wordt ingeschreven kan een ouder 
beslissen de toewijzing niet om te zetten in een inschrijving.

- De school contacteert binnen de 4 schooldagen de ouders op de 
wachtlijst op basis van hun nummer op de MNGI

- De ouder krijgt 5 schooldagen om te reageren:

* inschrijven (en eventueel uitschrijven in een andere school 
achteraf)

* niet inschrijven, dan wordt de volgende van de wachtlijst 
gecontacteerd

OPVISSEN



o Wanneer?
- Start op 03 juni 2020 om 8u in alle scholen, de vrije plaatsen worden 
enkele dagen ervoor via de site gecommuniceerd
- Nadien bepaalt elke school autonoom

o Wat?
- Rechtstreeks inschrijven op school volgens principe van chronologie
- Bij weigering: ouders én LOP-deskundige ontvangen document 
‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’ waarop de plaats op 
de wachtlijst vermeld staat

TIP: niet wachten tot de vrije inschrijvingsperiode

VRIJE INSCHRIJVINGEN



o Neem je tijd
- Snel zijn is niet belangrijk
- De periode waarin je aanmeldt wel

o Geef het juiste domicilieadres in
- Controle door de gemeente
- Controle door de school

o Verhuis je binnenkort? Geen probleem!

- Geef het nieuwe domicilieadres in (kind is ten laatste 
31/12/2020 hier gedomicilieerd)

- Zorg voor een bewijs zoals bijvoorbeeld een koopcontract

AANDACHTSPUNTEN



INSTAPDATA KLEUTERS

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter


MEER INFO?

www.basisschool-aanmelden.be

greet.marcelis@ond.vlaanderen.be

http://www.basisschool-aanmelden.be/
mailto:greet.marcelis@ond.vlaanderen.be

