Infobrochure nieuwe
aanmeldings- en
inschrijvingsprocedure
basisscholen
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VOORWOORD
Beste ouders,

Deze infobrochure informeert je over de
aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor kleuters en
lagere schoolkinderen

in Hemiksem, Niel en Schelle

voor het schooljaar 2021-2022.

In onze drie gemeenten werken alle kleuterscholen en lagere
scholen sinds vorig schooljaar met

aanmeldsysteem.

één centraal

Dat betekent dat je eerst via een website je

kind gaat aanmelden in je school van voorkeur. Nadien ga je
hem of haar pas inschrijven op de school zelf. Kamperen of uren
wachten aan de schoolpoort is dus niet meer nodig.

In deze brochure leggen we je stap voor stap uit
hoe je te werk gaat.

Wij wensen je veel succes met het vinden
van een school waar je kind zich thuis voelt!

!
l
o
,
o
n
h
e
c
d
s
l
e
n
e
m
e
n
n
a
i
a
n
e
e
n
v
i
j
l
i
r
n
h
o
c
t
s
s
n
r
i
Ee en pas
i
d
na

-1-

VOORINSCHRIJVINGSRECHT BROERS EN ZUSSEN
& KINDEREN PERSONEEL
Heb je reeds kinderen op één van onze scholen ?
Ouders van broers en zussen én kinderen van personeel
genieten een voorrangsregeling. Zij kunnen hun kind in de school

aanmelden van maandag 4 januari 2021 (8 uur) tot vrijdag 15
januari 2021 (17 uur). Dit gebeurt via het online aanmeldsysteem
schelle.aanmelden.in.
Je ontvangt uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 bericht of je kind
ingeschreven kan worden met een inschrijvingsticket.
Verzilver dit inschrijvingsticket tussen maandag 25 januari 2021
(8 uur) en vrijdag 12 februari 2021 (16 uur). Volg hiervoor de
richtlijnen die je ontvangt van de school. De effectieve
inschrijving van jouw kind zal vanop afstand (digitaal) verlopen
als gevolg van de COVID-19-maatregelen.
Indien je jouw kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten tot
maandag 1 maart 2021 om je kind alsnog aan te melden.

Heb je nog geen kinderen op één van onze scholen ?

aanmelden vanaf
maandag 1 maart 2021 (8 uur) tot en met woensdag 31 maart
2021 (17 uur). Dit gebeurt via het online aanmeldingssysteem
schelle.aanmelden.in. Dit geldt voor de drie gemeenten:
Voor alle andere kinderen kunnen ouders

Hemiksem, Schelle en Niel. Zo heeft iedereen evenveel kans om
zijn of haar kind in te schrijven in een school naar keuze en
ontstaan er geen wachtrijen aan de school. Indien je je kind niet
hebt aangemeld, dien je te wachten tot de vrije inschrijvingen
die starten op maandag 7 juni 2021 om je kind in te schrijven in
een school.
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MELD JE KIND AAN
Wie moet aanmelden ?

Broers en zussen én kinderen van personeel tussen 4 januari 2021 en 15
januari 2021.
Alle andere leerlingen tussen 1 maart 2021 en 31 maart 2021.

-

Kinderen geboren in 2019 of vroeger

Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2019 die pas
effectief starten met school op 1 september 2022 (schooljaar 20222023)
-

Broers en zussen én kinderen van personeel

die geen gebruik

maakten van hun voorrangsregeling.
-

Kinderen die van school willen veranderen

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van je
keuze moeten niet opnieuw aangemeld worden.
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Welke stappen moet ik doorlopen?

STAP 1: Maak je schoolkeuze.

Er zijn heel wat basisscholen in onze drie gemeenten. Welke scholen
passen het beste bij je kind? Geen betere manier om dat te ontdekken
door naar de website te surfen van de scholen. Daar maak je kennis met
de schoolvisie en de werking. Je kan ook steeds contact opnemen met
de scholen met vraag naar informatie. Afhankelijk van de scholen en de
richtlijnen die van kracht zijn in verband met COVID-19 organiseren zij
infomomenten, opendeurdagen of een rondleiding.
Je vindt een overzicht van de scholen op pag. 12 en 13.
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STAP 2: Meld je aan.

Voor ouders van broers en zussen of kinderen van personeel:
Surf tussen 4 januari 2021 (8 uur) en 15 januari 2021 (17 uur) naar
aanmeldingsformulier op schelle.aanmelden.in .

het

Er is geen tijdsdruk! Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft geen
invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Je moet wel je
kind ten laatste op vrijdag 15 januari 2021 aanmelden.

het

Voor alle andere kinderen:
Surf tussen 1 maart 2021 (8 uur) en 31 maart 2021 (17 uur)
aanmeldingsformulier op schelle.aanmelden.in .

naar

Er is geen tijdsdruk! Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft geen
invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Je moet wel je kind ten
laatste op woensdag 31 maart 2021 aanmelden.

Neem dus rustig de tijd om alle gevraagde gegevens in te vullen. Vul deze
gegevens naar waarheid in. Geef je bewust foutieve informatie, dan kun je
jouw kind niet voor 7 juni 2021 inschrijven.
Kies ten minste 3 scholen in de volgorde van je voorkeur. Zet dus je favoriete
school altijd op nummer 1! Door 3 scholen aan te duiden verklein je de kans
aanzienlijk dat er geen plaats voor jouw kind zal zijn na de
aanmeldingsperiode. Meer scholen aanduiden vermindert de kans op een
plaats in je favoriete school niet.
Het overzicht van de vrije plaatsen per school wordt voor elke aanmeldings- en
inschrijvingsperiode gepubliceerd.
vrijdag 18 december 2020
vrijdag 26 februari 2021 (na de voorrangsperiode voor broers en zussen en
kinderen van personeel)
vrijdag 4 juni 2021 (net voor de vrije inschrijvingen)

De beschikbaarheid raadpleeg je op schelle.aanmelden.in en op de websites
van de scholen zelf.
Als er geen vrije plaatsen zijn, kan je je aanmelden voor een plaats op de
wachtlijst of andere scholen kiezen.
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Onderstaande vragen moet je enkel beantwoorden als je kind geboren is in
2019, in 2018 of naar het 1ste leerjaar zal gaan:
- Heeft het gezin al een schooltoelage ontvangen?
- Heeft de moeder geen diploma of geen getuigschrift van het secundair
onderwijs?

Het antwoord op deze vragen bepaalt of je al dan niet kunt inschrijven als
indicatorleerling. Indien je minstens op 1 vraag “ja” antwoordt, is je kind een
indicatorleerling. In het andere geval is je kind een niet-indicatorleerling.
Elke school heeft vooraf bepaald hoeveel indicatorleerlingen en hoeveel nietindicatorleerlingen kunnen inschrijven.

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Dit is een bewijs dat je
aangemeld bent. Dit is nog geen inschrijvingsticket! Heb je de bevestiging
niet ontvangen? Check je SPAM-box. Heb je daar ook niets
teruggevonden? Neem dan contact op met aanmelden@schelle.be.

Opgelet!

Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. Eerst online

aanmelden, nadien inschrijven in een school! Met je gekregen
inschrijvingsticket (zie stap 4) moet je je kind dus ook nog in de
toegewezen school inschrijven (zie stap 5).

-6-

STAP 3: Hoe verloopt de toewijzing ?

Na het afsluiten van elke aanmeldingsperiode worden alle aangemelde
kinderen door de computer geordend. Als er voldoende plaatsen op de
school zijn, hebben alle aangemelde kinderen een plaats en een
inschrijvingsticket om later nog in te schrijven (zie stap 5).

Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan worden de
volgende criteria gebruikt om de volgorde van de plaatsen toe te kennen:
1.

Eerst op basis van de schoolkeuze;

2.

Vervolgens op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de school

en het domicilie-adres van het kind.

De aangemelde broers en zussen én kinderen van personeel die hun
voorrangsperiode misten, krijgen hier wel eerst voorrang op de andere
kinderen.
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STAP 4: Krijg je inschrijvingsticket.

Voor ouders van broers en zussen of kinderen van personeel:
Uiterlijk op 22 januari 2021 ontvang je een brief of e-mail. Wie plaats
heeft, krijgt een ticket van een school uit de voorkeurslijst. Je kind is
daarmee aangemeld bij die school, maar nog niet definitief ingeschreven.
Als er onvoldoende plaats is op je keuzeschool komt je kind op de wachtlijst
voor deze school. Je ontvangt dan een formulier: 'Mededeling van nietgerealiseerde inschrijving'. Je kan dan je kind inschrijven in de school van
tweede keuze. Is ook daar geen plaats meer, dan schrijf je in de school
van derde keuze in als daar plaats is.

Voor alle andere kinderen:
Uiterlijk op 23 april 2021 ontvang

je een brief of e-mail. Wie plaats heeft,

krijgt een ticket van een school uit de voorkeurslijst. Je kind is daarmee
aangemeld bij die school, maar nog niet definitief ingeschreven. Als er
onvoldoende plaats is op je keuzeschool komt je kind op de wachtlijst voor
deze school. Je ontvangt dan een formulier: 'Mededeling van nietgerealiseerde inschrijving'. Je kan dan je kind inschrijven in de school van
tweede keuze. Is ook daar geen plaats meer, dan schrijf je in de school
van derde keuze in als daar plaats is.
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STAP 5: Schrijf je in.

Voor ouders van broers en zussen of kinderen van personeel:
Tussen 25 januari 2021 (8 uur) en 12 februari 2021 (16 uur) kan je
inschrijven op de school zelf. Samen met het inschrijvingsticket ontvang je
richtlijnen van de school om effectief in te schrijven. Volg deze richtlijnen
nauwkeurig op. De inschrijving gebeurt vanop afstand. Dit kan digitaal of
op papier zijn afhankelijk van de school. Omwille van de COVID-19maatregelen kunnen er geen inschrijvingen fysiek op de scholen zelf
doorgaan. Wanneer alle documenten ingevuld, ondertekend en
binnengebracht zijn op de school, zal de school voor goede ontvangst
bevestigen en is het inschrijvingsticket omgezet in een definitieve
inschrijving.

Opgelet! Als je niet met je inschrijvingsticket naar de toegewezen school
gaat in deze periode, vervalt je ticket. Je gereserveerde plaats komt dan
weer vrij voor kinderen op de wachtlijst.

Indien je jouw kind niet hebt aangemeld voor 15 januari 2021, dan kan je
vanaf 1 maart 2021 alsnog aanmelden zoals de ouders van alle andere
kinderen. Heb je ook dan je kind niet tijdig aangemeld (voor 31 maart
2021), dan kan je vanaf 7 juni 2021 inschrijven in de deelnemende scholen
waar nog plaats is. Informeer je bij de school.
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Voor alle andere kinderen:
Tussen 3 mei 2021 (8 uur) en 31 mei 2021 (16 uur)

kan je inschrijven op de

school zelf. Samen met het inschrijvingsticket ontvang je richtlijnen van de
school om effectief in te schrijven. Volg deze richtlijnen nauwkeurig op. De
inschrijving gebeurt vanop afstand. Dit kan digitaal of op papier zijn
afhankelijk van de school. Omwille van de COVID-19-maatregelen kunnen
er geen inschrijvingen fysiek op de scholen zelf doorgaan. Wanneer alle
documenten ingevuld, ondertekend en binnengebracht zijn op de school,
zal de school voor goede ontvangst bevestigen en is het inschrijvingsticket
omgezet in een definitieve inschrijving.

Opgelet! Als je niet met je inschrijvingsticket naar de toegewezen school
gaat in deze periode, vervalt je ticket. Je gereserveerde plaats komt dan
weer vrij voor kinderen op de wachtlijst.

Indien je jouw kind niet hebt aangemeld voor 31 maart 2021 of er was geen
plaats meer in één van je voorkeurscholen, dan kan je vanaf 7 juni 2021
inschrijven in de deelnemende scholen waar nog plaats is.
Informeer je bij de school.
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Hulp nodig ?

Als je hulp nodig hebt of als je geen computer of internet hebt, neem
dan contact op met één van onderstaande organisaties of met de
basisscholen. Zij helpen je graag verder tijdens de openingsuren.

Onthalen gemeentehuizen
o

Gemeentehuis Schelle – na afspraak op het nummer 03/871.98.30

o

Gemeentehuis Niel – na afspraak op het nummer 03/451.11.10

o

Gemeentehuis Hemiksem – na afspraak op het nummer 03/288.26.20

IVEBICA (voor het gebruik van computers)
o

Bibliotheek vestiging Hemiksem – Heuvelstraat 111, Hemiksem

o

Bibliotheek vestiging Niel – Antwerpsestraat 24, Niel

Buurthuis – Parklaan 72, Hemiksem – na afspraak op het nummer
0497/41.44.19
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SCHOLEN - HEMIKSEM

GBS De Regenboog, Hemiksem
Directie: Sonja Hoolants
directie@deregenbooghemiksem.be, tel. 03/887.43.83
Vestigingsplaats: Kleuter & Lager: Provinciale Steenweg 11
www.deregenbooghemiksem.be

GBS Het Klaverbos, Hemiksem
Directie: Marika Piessens
directie@hetklaverbos.be, tel. 03/877.43.71
Vestigingsplaats 1: Kleuter & Lager: Jan Sanderslaan 154
Vestigingsplaats 2: Kleuter: Landbouwweg 17
www.hetklaverbos.be

VBS Zonnekesschool, Hemiksem
Directie: Guy Vloeberghs
guy.vloeberghs@zonnekesschool.be, tel. 03/887.69.78
Vestigingsplaats 1: Kleuter & 1ste leerjaar: Heiligstraat 6
Vestigingsplaats 2: Lagere school (2de - 6de leerjaar):
Lindelei 203
www.zonnekesschool.be
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SCHOLEN - SCHELLE
GBS De Klim, Schelle
Directie: Sigi Pintens (waarnemend directeur)
gbs.deklim@schelle.be, tel. 03/887.61.26
Vestigingsplaats: Kleuter & Lager: Provinciale Steenweg 100
www.deklim.be

VBS Sint-Lutgardisschool, Schelle
Directie: Lizzy Van den Berge
directie@sint-lutgardis.be, tel. 03/887.42.06
Vestigingsplaats 1: Kleuter & Lager: Peperstraat 17 - Schelle
Vestigingsplaats 2: Kleuter & Lager: Heidestraat 81 - Schelle
www.sint-lutgardis.be

SCHOLEN - NIEL
GO De Parel, Niel
Directie: Ushi Mertens (waarnemend directeur)
Info@bsdeparel.be, tel. 03/888.25.22
Vestigingsplaats 1: Kleuter & Lager (1ste - 3de leerjaar):
Ridder Berthoutlaan 5 - Niel
Vestigingsplaats 2: Lager (4de - 6de leerjaar):
Veldstraat 1 - Niel
www.bsdeparel.be

VBS Sint-Hubertusschool, Niel
Directie: Jan Van Hoofstat
jan.vanhoofstat@sint-hubertusschool.be, tel. 03/888.37.62
Vestigingsplaats: Kleuter & Lager: Kerkstraat 5 - Niel
www.sint-hubertusschool.be
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VEELGESTELDE VRAGEN
Op de aanmeldingswebsite

schelle.aanmelden.in staan

nog

antwoorden op veelgestelde vragen.
Je kan ons ook bereiken via aanmelden@schelle.be of neem
contact op met een school.

INFOVERGADERING OUDERS

Een infovergadering voor alle ouders gaat door op

8 februari 2021 om 19.30 uur indien

maandag

de richtlijnen rond COVID-19

dit toelaten. De infovergadering gaat door in het gemeentehuis
van Schelle. Houd de website

schelle.aanmelden.in in

voor de meest recente informatie.
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de gaten

BELANGRIJKE DATA IN EEN NOTENDOP
18/12/20

Publicatie vrije plaatsen

Voorrang broers en zussen én kinderen van personeel

04/01/21 8u
t.e.m.
15/01/21 17u

Aanmelden

Verwerken gegevens en toewijzing inschrijvingsticket voor broers en zussen én
kinderen van personeel

22/01/21

25/01/21 8u
t.e.m.
12/02/21 16u

Voor broers en zussen én kinderen van personeel
Inschrijven met toegangsticket vanop afstand volgens de ontvangen richtlijnen van de
school

26/02/21

01/03/21 8u
t.e.m.
31/03/21 17u

Publicatie overige vrije plaatsen

Voor alle andere leerlingen en voor leerlingen die de voorrang misten
Aanmelden

Verwerken gegevens en toewijzing inschrijvingsticket

23/04/21

03/05/21 8u
t.e.m.
31/05/21 16u

Voor alle andere leerlingen en voor leerlingen die de voorrang misten
Inschrijven met toegangsticket vanop afstand volgens de ontvangen
richtlijnen van de school

04/06/21

Vanaf
07/06/21

Publicatie overige vrije plaatsen

Voor alle leerlingen die de voorrang én het aanmelden misten
Vrij inschrijven volgens chronologie
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