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uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon
 2022/inschrijvingen BAO Nele Dutry 
telefoonnummer datum e-mail 
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Joepie! Je kind mag binnenkort naar de kleuterklas! 

 

Beste ouder 

Jouw kind mag volgend schooljaar 2022-2023 naar de kleuterklas. Graag informeren wij je over 
hoe je jouw kind kan inschrijven in een Geelse basisschool.  
 
Je kind inschrijven doe je in Geel via een centraal aanmeldingssysteem: 

1. Je meldt je kind aan via de website https://geel.aanmelden.in tussen 9 maart en 8 april 
2022 voor alle scholen die je geschikt vindt.  

2. Je krijgt ten laatste op 19 april 2022 een bericht op welke school je mag inschrijven. 
3. Tussen 20 april en 20 mei 2022 kan je je kind inschrijven op de toegewezen school. 

Is er al een broer of zus op school of werk je op school, en wil je je kind in dezelfde school 
inschrijven?  
Dan kan je al aanmelden tussen 10 en 25 januari 2022. Je krijgt ten laatste op 27 januari 2022 
een bericht. Je kan je kind inschrijven tussen 28 januari en 22 februari 2021 via de school zelf.  
 
Een school kiezen 
Leer de verschillende scholen al wat beter kennen, voordat je je kind aanmeldt. Door Corona 
kan je niet meer zo gemakkelijk langs gaan op een school, maar er zijn heel wat andere 
manieren: 

 Bekijk de website van de verschillende scholen. 
 Contacteer de school via mail of telefoon en stel al je vragen. 
 Maak een afspraak voor een gesprek of rondleiding.  

Je vindt alle info en contactgegevens over de Geelse scholen in de folder bij deze brief.  
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Starten met school 
Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar is, kan het instappen op één van deze momenten:  

 na de zomervakantie (1 september 2022) 
 na de herfstvakantie (7 november 2022) 
 na de kerstvakantie (9 januari 2023) 
 op 1 februari 2023 
 na de krokusvakantie (27 februari 2023)  
 na de paasvakantie (17 april 2023) 
 na Hemelvaart (22 mei 2023) 
 op 1 september 2023 

Kinderen geboren tussen 23 november 2020 en 31 december 2020 kunnen pas instappen op 1 
september 2022. Zij kunnen ook deze periode aanmelden samen met de andere kinderen, 
geboren in 2020.  
 
Heb je nog vragen over onderwijs of aanmelden? 
Je kan terecht bij: 

 Huis van het Kind, Brigandshof 3  
o Elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag tussen 9.00u en 

12.00u 
o Na afspraak 

 De basisscholen 
 Dienst gelijke kansen, Diestseweg 146 

o Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00u en 12.30u 
o Elke dinsdagavond tussen 17.00u en 19.30u 

 Buurtcentrum den alleman, Velleke 220 
o Elke dinsdag en donderdag tussen 14.00u en 16.00u 

 Sociale dienst OCMW, J.B. Stessensstraat 69 

 
Wij wensen je veel succes met je schoolkeuze! 
 
 
 
 
 
Marlon Pareijn François Mylle  
schepen van Onderwijs  algemeen directeur  


