Inschrijvingen voor het volgend schooljaar (2021-2022)
In de gemeenten, Hemiksem, Schelle en Niel werken alle kleuterscholen en
lagere scholen sinds vorig schooljaar met één centraal aanmeldsysteem:
schelle.aanmelden.in
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. Op
de website kan je naast een heleboel informatie ook de beschikbare plaatsen
per school terugvinden en kan je in de juiste periode jouw kind aanmelden voor
één of meerdere scholen.
Wij wensen jullie véél succes met het vinden van een school waar je kind en
jullie ouders zich thuis voelen.
Hebt u reeds kinderen op één van onze scholen?
Ouders die reeds kinderen op onze school ingeschreven hebben genieten van
een voorrangsregeling. Zij melden hun kind via het online aanmeldsysteem
schelle.aanmelden.in aan vanaf maandag 4 januari vanaf 8u tot vrijdag 15
januari 2021 17u.
Je ontvangt dan uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 bericht of je kind ingeschreven
kan worden met een inschrijvingsticket. Verzilver dit inschrijvingsticket tussen
maandag 25 januari 2021 vanaf 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-19maatregelen. Indien je jouw kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten tot
maandag 1 maart 2021 om je kind alsnog aan te melden.
Hebt u nog geen kinderen op één van onze scholen?
Voor alle andere kinderen kunnen ouders aanmelden vanaf maandag 1
maart 2021 om 8u tot en met woensdag 31 maart 17u. Ook dit gebeurt via
het online aanmeldsysteem schelle.aanmelden.in
Dit geldt voor de drie gemeenten: Hemiksem, Schelle en Niel. Zo heeft iedereen
evenveel kans om zijn of haar kind in te schrijven in een school naar keuze.
Indien je jouw 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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Eerst online aanmelden, nadien pas inschrijven in onze school!
Info en aanmelden op de aanmeldingswebsite: schelle.aanmelden.in
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