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COLOFON
‘Inschrijven in het Waregemse basisonderwijs’ is een gratis gids 
voor alle ouders die hun kind in een Waregemse school van het 
gewoon basisonderwijs willen inschrijven. De gids is ontwikkeld 
door het stadsbestuur en de betrokken schoolbesturen. 

Verantwoordelijke uitgever:
Stadsbestuur Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
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Start je kind binnenkort in  

een Waregemse basisschool?  

Of zal je kind veranderen van school? 

Om te voorkomen dat inschrijven een snelheidswedstrijd 
wordt, werken alle basisscholen van Waregem samen. Dat 
doen we met een online aanmelding voor de inschrijvingen 
voor het schooljaar 2023-2024.

Je kan aanmelden van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 
2023. Ook peuters van het geboortejaar 2021 die pas op 1 
september 2024 kunnen starten, moet je dan aanmelden.

Meer info vind je verder in deze gids.  
Aanmelden kan gemakkelijk via 
www.waregem.be/welkominhetbasisonderwijs 
of via de QR-code. 

Wij wensen jou en jouw kind veel succes in één van de 
Waregemse basisscholen!

Namens het stadsbestuur van Waregem, samen met de schoolbesturen 
van de basisscholen van het stedelijk onderwijs, het vrij katholiek onderwijs, 
het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het freinetonderwijs van 
Waregem



NIEUW
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Wat?
Aanmelden van jouw kind(eren) voor de school van jouw keuze.

Voor wie?
n Alle kinderen geboren in 2021 (ook de kinderen, geboren 

na 13 november 2021, die pas in september 2024 voor het 
eerst naar school kunnen gaan)

n Alle nieuwe kinderen voor de basisschool
n Ook nieuwe broers en zussen van schoolgaande kinderen 

op dezelfde school én kinderen van personeel

Vanaf wanneer? 
Online aanmelden kan vanaf 28 februari 2023 tot en met 21 
maart 2023. 

Extra info en aanmelden 
Via www.waregem.be/welkominhetbasisonderwijs 
of QR-code op pagina 3
 

Online aanmelden 

Online aanmelden is nieuw voor inschrijvingen 

voor het schooljaar 2023-2024 in alle scholen 

van het gewoon basisonderwijs in Waregem.  
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Heb je je kind niet aangemeld? 
Inschrijven op de school zelf kan vanaf 23 mei 2023. Het is dan wel 
mogelijk dat er geen plaats meer is in de school van jouw keuze.

Je meldt je kind online aan  
via www.waregem.be/welkominhetbasisonderwijs
vanaf 28 februari 2023
tot en met 21 maart 2023

Je ontvangt een ticket
voor deze aanmelding
uiterlijk op 21 april 2023

Je schrijft je kind met 
dit ticket in in de school zelf
vanaf 24 april 2023
tot en met 15 mei 2023

De eerste schooldag!

28/02

21/03

21/04

15/05

welkom in het basisonderwijs
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Wie? 
Alle kinderen die voor het eerst willen inschrijven in een nieuwe 
school en kinderen die van school veranderen. 

Wanneer? 
Aanmelden kan van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 
2023.

Wat? 
Aanmelden via: 
n Ga naar www.waregem.be/welkominhetbasisonderwijs
n Scan er de QR-code of klik op ‘Meld je kind hier aan’
n Vul alle gegevens correct in. (rijksregisternummer, adres …) 
n Duid de scholen van jouw keuze aan en rangschik ze 

volgens voorkeur. (Tip: Meerdere scholen aanduiden kan. 
Het vergroot de kans op een vrije plaats.)

je kind online aanmelden

je ontvangt een ticket

Wie? 
Kind dat aangemeld is en waarvoor er plaats is.  

Wat? 
Je ontvangt een e-mail of een brief met je ticket om je kind in te 
schrijven.

Wanneer?
Uiterlijk op 21 april 2023
 

STAP 1

STAP 2
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Na 21 maart 2023 worden alle aangemelde kinderen door een 
portaal van de Vlaamse Overheid gerangschikt.

Aan het eind van de aanmeldperiode worden alle aanmeldingen gelijk 
behandeld. Je hoeft dus niet de snelste te zijn. Het systeem bekijkt 
hoeveel vrije plaatsen er nog zijn op elke school.

Het systeem houdt eerst rekening met deze volgorde:
1e: broers/zussen van leerlingen die reeds in de school zijn 

ingeschreven; 
2e: kinderen van personeel van de school;
3e: volgorde van jouw schoolkeuze;
4e: afstand tot officiële adres van het kind.

Is er genoeg plaats? 
Dan wordt je kind automatisch toegewezen aan je eerste schoolkeuze. 

Zijn er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen?
Dan is er voorrang voor de kinderen die het dichtst bij de school 
wonen. Na je keuze van scholen ordent het systeem immers verder 
volgens het officiële woonadres van het kind.

Als je niet terecht kan in de school van je eerste keuze, krijg je een 
ticket om in te schrijven op de school van één van je volgende keuzes. 
Je ontvangt dan ook een weigeringsdocument waar je je plaats op de 
wachtlijst van je hogere keuze op terugvindt. 

Sta je op een wachtlijst?
De school moet de volgorde van deze wachtlijst respecteren tot en 
met de vijfde schooldag van oktober. (tot en met 30 juni 2024 voor de 
kinderen geboren in 2021). Als je op de wachtlijst staat dan contacteert 
de school jou na 15 mei 2023, als er toch nog plaats zou zijn en het 
jouw beurt is. Als je dat wil, kan je dan nog van school veranderen en je 
kind inschrijven in een school van een hogere keuze.

je kind online aanmelden

je ontvangt een ticket
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inschrijven op school

Wie? 
Kinderen met een ticket

Waar?
In de school ter plaatse (niet online)

Wat? 
n De school informeert je hoe de inschrijvingen georganiseerd 

worden.
n Breng een Kids-ID, Isi+-kaart of ander document mee 

waarop de naam, geboortedatum en rijksregisternummer 
van je kind staan.

Periode om in te schrijven?
Van 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023. 
Je ticket voor een school is geldig gedurende de hele 
inschrijvingsperiode. Nadien is je plaats in die school niet meer 
gegarandeerd en verlies je het voorrangsrecht.

Als er vanaf 23 mei 2023 nog vrije plaatsen zijn, kan er nog 
ingeschreven worden voor de resterende plaatsen.
Inschrijven gebeurt dan chronologisch. Wie eerst komt, kan 
eerst inschrijven. 

Wie in een school is ingeschreven, kan in deze school het 
volledige traject van de basisschool doorlopen (kleuter én 
lager). Aanmelden hoeft later niet meer.

STAP 3
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de eerste schooldag voor peuters
STAP 4

De kleuterschool is veel meer dan spelen alleen.  
Het is dan ook heel belangrijk dat je kind vanaf 2,5 jaar 
elke dag naar de kleuterschool gaat.

Is je kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag hij/zij naar school 
gaan vanaf de eerste schooldag na:

n de zomervakantie, op 1 september 2023
n de herfstvakantie, op 6 november 2023
n de kerstvakantie, op 8 januari 2024
n op 1 februari 2024
n de krokusvakantie, op 19 februari 2024
n de paasvakantie, op 15 april 2024
n de eerste schooldag na Hemelvaartsdag, op 13 mei 2024
n de zomervakantie, op 1 september 2024

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al 
vanaf die dag naar school.

Kinderen die geboren zijn na 13 november 2021 starten 
tijdens het schooljaar 2024-2025. 

Bereken zelf de startdatum op:
onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Kinderen die al drie jaar of ouder zijn, kunnen elke dag van het 
schooljaar in een school toegelaten worden zonder rekening te 
houden met de instapdata. 



Basisschool Talentensprong
Nieuwhuizenstraat 7
8790 Waregem
056 60 10 17
www.bswaregem.be

Freinetschool De Kleine Wereld
Nokerseweg 105
8790 Waregem
0470 41 75 12
www.freinetwaregem.be

Leefschool Het Biezebos
Zultseweg 9
8790 Waregem
056 60 08 18
www.hetbiezebos.be

Stedelijke basisschool  
Beveren-Leie

Koning Albertstraat 41
8791 Beveren-Leie
056 71 39 50
stebabelei.sbswaregem.be

Stedelijke basisschool Desselgem
Pompoenstraat 44
8792 Desselgem
056 71 38 36
sbsdesselgem.sbswaregem.be

Stedelijke basisschool  
Guido Gezelle

Guido Gezellestraat 20
8790 Waregem
056 60 25 53
sbsguidogezelle.sbswaregem.be

Stedelijke basisschool  
Sint-Eloois-Vijve

Koekoekstraat 26
8793 Sint-Eloois-Vijve
056 60 65 85
sbsvijve.sbswaregem.be

Stedelijke basisschool Torenhof
Albert Servaeslaan 60
8790 Waregem
056 60 31 48
sbstorenhof.sbswaregem.be

Vrij basisschool Beveren-Leie
Koning Albertstraat 31
8791 Beveren-Leie
056 32 56 05
www.vbsbl.be

Vrije basisschool Biest
Bieststraat 75
8790 Waregem
056 60 39 41
www.biestjager.com
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Uitgebreide informatie over elke school en een overzicht op 
kaart vind je in de infogids ‘Voor het eerst naar school’.

De scholen in deze lijst zijn alfabetisch geordend.
 

Aanmeldende scholen 



Vrije basisschool De Jager
Gentse Heerweg 12
8790 Waregem
056 60 41 11
www.biestjager.com

Vrije basisschool Desselgem
Liebaardstraat 7a
8792 Desselgem
056 72 67 17
www.vbsdesselgem.be

Vrije basisschool Duizend+Poot
Remi Baertlaan 2
8793 Sint-Eloois-Vijve
056 60 57 62
www.duizendpoot.be

Vrije basisschool Gaverke - 
Mariaschool

Broekstraat 8
8790 Waregem
056 60 17 41
www.gaverkecollege.be

Vrije basisschool Gaverke -  
Heilig-Hartcollege

Stationsstraat 85
8790 Waregem
056 60 17 07
www.gaverkecollege.be

Vrije basisschool Gaverke - 
Zeswegenstraat

Zeswegenstraat 97
8790 Waregem
056 60 39 70
www.gaverkecollege.be

Vrije basisschool Keukeldam
Keukeldam 19
8790 Waregem
056 60 32 70
www.keukeldam-sintpetrus.be

Vrije basisschool Nieuwenhove
Platanendreef 17
8790 Waregem
056 60 10 44
www.vbsnhove.be

Vrije basisschool Sint-Petrus
Roger Vansteenbruggestraat 17
8790 Waregem
056 60 42 10
www.keukeldam-sintpetrus.be

Voor scholen voor buitengewoon basisonderwijs (Zonneburcht in Waregem) 
is aanmelden niet van toepassing.

11

Hoeveel vrije plaatsen zijn er op elke school?
Op www.waregem.be/welkominhetbasisonderwijs vind je het aantal 
vrije plaatsen per school. Je kan ook altijd een specifieke school 
contacteren om het aantal vrije plaatsen bij hen te kennen.
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Welzijnshuis / brugfiguren
Huis van het Kind
Schakelstraat 41, 8790 Waregem 
gezin@welzijn.waregem.be

Kind en Gezin Consultatiebureau
Zuiderlaan 44 / 1, 8790 Waregem 
078 15 01 00  
(op weekdagen tussen 8.00u. en 20.00u.)
www.kindengezin.be
waregem@kindengezin.be of info@kindengezin.be

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 
VCLB Weimeersen
Zuiderlaan 42, 8790 Waregem
056 60 23 93 
info@vclbweimeersen.be

GO! CLB Deinze-Eeklo Team Waregem
Ten Hedestraat 1, 8790 Waregem
09 386 29 37
deinze.eeklo@go-clb.be

De school
Elke school kan informatie geven over de werking en 
helpen om je kind aan te melden  
(zie infogids “Voor het eerst naar school”). 

Vragen of hulp

bij aanmelden?



056 62 98 11
formulier via www.waregem.be/welkominhetbasisonderwijs
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Ombudsdienst inschrijvingen

Ging er iets fout? Stel je een technisch probleem vast? 
Heb je een vraag of een klacht over toewijzing? 
Dan kan je terecht bij de ombudsdienst.

Vragen of klachten?



welkom in het basisonderwijs
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De website van Onderwijs Vlaanderen bevat heel wat nuttige 
informatie:

Over het onderwijsaanbod
data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod

Over de stap naar het kleuteronderwijs
onderwijs.vlaanderen.be/naar-de-kleuterklas

Over de stap naar het lager onderwijs
onderwijs.vlaanderen.be/naar-het-gewoon-lager-onderwijs

Nuttige links






