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Naar
dezelfde
school
als broer
of zus?
Broers en zussen van ingeschreven kinderen hebben voorrang bij de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020.
Kinderen geboren in 2017 moet je tijdig
inschrijven, zelfs als ze pas naar school
gaan op 1 september 2020.
Ook kinderen van personeel van een
school hebben voorrang bij inschrijving. De scholen regelen deze voorrang intern na de voorrangsperiode
voor broers en zussen.
Op 18 februari 2019 vind je een
overzicht van de vrije plaatsen. Zo weet
je hoeveel plaatsen in jouw school
beschikbaar zijn.
www.lop.be
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Ik wil mijn kind inschrijven
in dezelfde basisschool
waar reeds een broer/zus
naar school gaat!
Ook kinderen geboren in
november en december
2017 die pas in september
2020 mogen instappen,
moeten nu al inschrijven.
Ouders missen dit vaak.

WA N N E E R K A N I K M I J N K I N D
INSCHRIJVEN?

W AT N E E M I K M E E V O O R D E
I N SC H R I JV I N G?

• Van 12 tot 27 maart 2019

• Neem een identiteitsbewijs van je
kind mee.

• Oudere broers en zussen kan je enkel
inschrijven als er nog vrije plaatsen
zijn. Broers en zussen geboren in 2017
worden niet geweigerd, voor hen is er
steeds plaats. De inschrijvingen starten
op 12 maart 2019 om 8.30 uur stipt en
eindigen op 27 maart 2019 om 12 uur.
–– ter plaatse, in de school
–– volgens chronologie: wie eerst komt,
wordt eerst ingeschreven
• Voor de inschrijving van broers en zussen geboren in 2017 kan je een afspraak
maken met de directie, je hoeft voor
deze kinderen niet op 12 maart 2019 om
8.30 uur stipt op school te zijn.
• Schrijf je kind zeker in vóór 27 maart
2019. Vanaf 28 maart heb je niet langer
voorrang om broers en zussen in te
schrijven. Je moet dan vanaf 26 april
2019 je kind inschrijven samen met al de
andere kinderen. (Kijk op pagina 6.)

• Misschien vraagt de directie ook een
bewijs van gezinssamenstelling. Als dat
nodig is, kan je dit document later binnenbrengen op school.

W AT G E B E U R T E R B I J D E
I N SC H R I JV I N G?
• De directeur overloopt samen met jou
het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Je kan pas
je kind inschrijven, als je akkoord gaat
met het schoolreglement en pedagogisch project.
• Je vult samen documenten in en maakt
praktische afspraken.
• De naam van je kind komt in het inschrijvingsregister van de school en je krijgt
een bewijs mee. Er zijn drie mogelijkheden. Lees verder op pagina 8 en 9.
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Kies nu
al een
school!
BELANGRIJK!
Binnenkort starten de inschrijvingen
voor alle kinderen geboren in 2017.
Ook voor de kinderen die in november
en december 2017 geboren zijn en pas
op 1 september 2020 naar school kunnen gaan.

Is je kind geboren in 2017?
Gaat je kind in 2019-2020
voor het eerst naar school?
Gaat je kind al naar school
maar wil je van school veranderen?

HEB JE HULP NODIG BIJ HET
K I E Z E N VA N E E N S C H O O L?
Kijk dan op pagina 11.

Elke school heeft een eigen website die
je via één van de onderstaande links kan
terugvinden.

Praktische info bij het kiezen van een
school vind je ook bij Kind & Gezin.

www.lop.be
≥ LOP regio Mechelen
≥ Basisonderwijs
≥ Info voor ouders

www.kindengezin.be/ontwikkeling/
naar-school

www.mechelen.be/onderwijs
www.bonheiden.be/onderwijs
www.sint-katelijne-waver.be/
thema/2932/basisonderwijs

Ga de school van je keuze
bezoeken!
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www.zemst.be/nl/603/collections/
144/scholen-en-opvang

Tijdslijn
2018

december

2019

januari
februari

maart
van 12 tot 27 maart 2019
Voorrang broers en zussen

april

mei

29 maart tot 1 april 2019
Voorrang kinderen personeel van
de school

van 26 april tot 14 mei 2019
Inschrijving voor alle andere kinderen
dan broers of zussen en kinderen van
personeel van de school

27 mei 2019
Vrije inschrijvingen
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Hoe
schrijf
ik mijn
kind in?
NIEUW!
Alle scholen van Bonheiden, Mechelen,
Sint-Katelijne-Waver en Zemst schrijven
op hetzelfde moment kinderen in.
Kinderen geboren in 2017 en 2016
en kinderen die starten in het eerste
leerjaar worden ingedeeld als een
indicatorleerling of een niet-indicatorleerling.
Op 5 april 2019 vind je een overzicht
van de vrije plaatsen op www.lop.be.
Zo weet je hoeveel plaatsen in welke
school beschikbaar zijn.
Heb je geen internet?
De organisaties op pagina 11 kunnen
je helpen.

6

Meer informatie over
inschrijven in een school
vind je ook op de website
van Onderwijs Vlaanderen.
www.onderwijs.vlaanderen.be/ouders

WA N N E E R K A N I K M I J N K I N D
INSCHRIJVEN?
De inschrijvingen starten op 26 april 2019
om 8.30 uur en eindigen op 14 mei 2019
om 16 uur.
• ter plaatse, in de school
• volgens chronologie: wie eerst komt,
wordt eerst ingeschreven.

W AT N E E M I K M E E N A A R
DE SCHOOL VOOR EEN
I N SC H R I JV I N G?
Identiteitskaart van je kind of andere documenten waarmee je de identiteit kan
aantonen.

W AT G E B E U R T E R B I J D E
I N SC H R I JV I N G?
• De directeur overloopt samen met jou
het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Je kan pas
je kind inschrijven, als je akkoord gaat
met het schoolreglement en pedagogisch project.
• Elk kind wordt ingedeeld als een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling.
Om te bepalen of jouw kind behoort tot
de groep indicatorleerlingen of tot de
groep niet-indicatorleerlingen, stelt de
directie volgende vragen.
–– Heeft het gezin een schooltoelage
voor het schooljaar 2018-2019 en/of
2017-2018?
–– Heeft de moeder een diploma van
hoger secundair onderwijs?
• De naam van je kind komt in het inschrijvingsregister van de school. ER ZIJN
DRIE MOGELIJKHEDEN. (Lees verder op
de volgende pagina).
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Wat gebeurt
er als …
1 … er plaats is in de school?
• Je kind wordt onmiddellijk ingeschreven in het inschrijvingsregister van de
school.
• Je krijgt een bewijs van inschrijving.

2 ... er nog wel plaats is in de
school maar niet meer in de
groep waarvoor jouw kind in
aanmerking komt?
• De directeur kan je niet onmiddellijk
zeggen of er uiteindelijk plaats zal zijn
of niet. Je kind wordt uitgesteld ingeschreven.
• Je krijgt een bewijs van uitgestelde inschrijving.

• De directie zoekt samen met jou uit
wanneer je kind naar school kan.
Voor kinderen geboren in 2017 of
in 2016 en voor kinderen die instappen in het eerste leerjaar zijn er drie
mogelijkheden.
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Voor alle andere kinderen zijn er
slechts twee mogelijkheden: 1 of 3.

• Tussen 15 mei en 17 mei 2019 zal de
directie je melden of er plaats is voor
je kind of niet.

3 … er geen plaats meer is in
de school?

–– Als er plaats is voor je kind, krijg je
een bewijs van inschrijving.

• Je kind kan dan niet worden ingeschreven. De naam van je kind komt in het
inschrijvingsregister als niet-gerealiseerde inschrijving.

–– Als er geen plaats is voor je kind:
›› krijg je een document van nietgerealiseerde inschrijving.
›› niet-gerealiseerde inschrijving =
weigering

• Je krijgt een document van niet-gerealiseerde inschrijving = weigering. (Zie
afbeelding hiernaast)
• Je kind komt op de wachtlijst van de
school. De wachtlijst geeft geen enkele
garantie op een plaats. Als een ander
ingeschreven kind de school verlaat,
kan de eerste op de wachtlijst zich inschrijven.
• Zoek zo snel mogelijk een andere
school voor je kind.
• Een andere school zoeken?
Ga terug naar pagina 4 en 6.

›› Je kind komt op de wachtlijst van de
school.
• Zoek zo snel mogelijk een andere
school voor je kind.
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Andere
afspraken
in deze
scholen
DE SCHOLEN BUITENGEWOON
ONDERWIJS WERKEN MET
ANDERE AFSPR AKEN.

DE SCHOLEN IN HOMBEEK
WERKEN MET AANMELDINGEN

Meer info vind je op:
www.lop.be

Meer info vind je op:
www.lop.be

www.denankerblo.be

www.sintmaartenschool.be

GO! Basisschool voor
buitengewoon onderwijs
Den Anker
Sint-Janstraat 4 • 2800 Mechelen
015 20 37 95
www.buodesprankel.be

Vrije basisschool voor
buitengewoon onderwijs
De Sprankel
Nekkerspoelstraat 358A • 2800 Mechelen
015 20 25 38
www.bubaodevlinder.be

Vrije Lagere school voor
buitengewoon onderwijs
De Vlinder
Nekkerspoelstraat 391 • 2800 Mechelen
015 21 99 30
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Vrije basisschool
Sint-Maartenschool
Hombekerkouter 18 • 2811 Hombeek
015 41 55 33
www.esdoornschool.be

GO! basisschool De Esdoorn
Bankstraat 29 • 2811 Hombeek
015 41 45 03

Hulp
nodig?
De organisaties die hiernaast vermeld
staan, kunnen je helpen bij de zoektocht naar een school en de inschrijving.
Je kan deze organisaties ook contacteren
indien je problemen ervaart bij een
inschrijving. Je kan misschien ook hulp
krijgen bij familie, buren, in de scholen,
het wijkcentrum, …

E R VA A R J E P R O B L E M E N B I J D E
I N S C H R I J V I N G O P S C H O O L?
Vraag dan eerst uitleg aan de school.
BLIJFT HET ONDUIDELIJK?
Contacteer LOP regio Mechelen voor
toelichting en ondersteuning.
wilfried.sel@ond.vlaanderen.be
0491 35 11 20

Basisschakel De Keeting
Kroonstraat 64-66 • 2800 Mechelen
015 27 09 25

CLB Het Kompas
Vijfhoek 1A • 2800 Mechelen
015 41 89 11

CLB 9 Mechelen
Augustijnenstraat 80 • 2800 Mechelen
015 45 32 32

School in Zicht Mechelen
Wil je bepaalde scholen bezoeken
samen met andere ouders uit je buurt?
www.schoolinzicht.be/mechelen

Samenlevingsopbouw Antwerpen
provincie VZW
Brusselsepoortstraat 8 • 2800 Mechelen
015 20 13 75
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D E Z E B R O C H U R E K W A M T O T S TA N D I N
SAMENWERKING MET

M E T B I J Z O N D E R E D A N K A A N A L L E L O P - PA R T N E R S

Dit is een uitgave van LOP regio Mechelen basisonderwijs.
V.U. Herbert Crol, p/a Rijkenhoekstraat 5A, 3191 Hever

