Hoe aanmelden
en inschrijven
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Wijnegemse school?
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Aanmelden en inschrijven
STAP VOOR STAP

1. Inschrijven... wat en hoe?

We willen iedereen een eerlijke kans geven om school te lopen in
Wijnegem (kleuter- en lager onderwijs) én we willen wachtrijen en
kampeertoestanden vermijden. Daarom geldt in Wijnegem een centraal
aanmeldings- en inschrijvingssysteem. In deze brochure leggen we uit
wat dit inhoudt en wat je precies moet doen.

2. Welke scholen?

KLEUTERSCHOLEN

Het Notendopje (GO! Scholengroep)

Veldstraat 80

Vrije Basisoefenschool Wijnegem (vrij gesubsidieerd onderwijs) Turnhoutsebaan 430
Vrije Basisschool Don Bosco (vrij gesubsidieerd onderwijs)*

Kasteellei 77 B

LAGERE SCHOLEN
Vrije Basisoefenschool Wijnegem (vrij gesubsidieerd onderwijs) Turnhoutsebaan 430
Vrije Basisschool Don Bosco (vrij gesubsidieerd onderwijs)*

Kasteellei 77 B

Gemeentelijke lagere school De Notelaar (gemeenteonderwijs) Bergenstraat 2

* De Vrije Basisschool Don Bosco volgt deze procedure niet. Wil je je
kind bij Don Bosco inschrijven, dan wend je je rechtstreeks tot de school.
Als je kind op de school blijft waar het nu zit, hoef je niets te doen. Je kind
blijft gewoon ingeschreven. Voor Wijnegem geldt dit ook voor kleuteren lagere scholen die op hetzelfde adres gevestigd zijn.
Opgelet! Bij de overgang van het Notendopje naar de Notelaar moet
je je wel aanmelden en inschrijven. Dit gebeurt niet automatisch!
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3. Wie moet inschrijven?

Je moet inschrijven wanneer je kind voor het eerst naar een nieuwe
school gaat.
Voorrangsgroepen kunnen meteen inschrijven
Broers en zussen (*) al in de school 15.01.2021 tot en met 09.02.2021
Kinderen van personeel

10.02.2021

Wegens Corona zullen de inschrijvingen dit schooljaar digitaal verlopen. Neem contact op met de school om de nodige info in verband met
de inschrijvingsprocedure te verkrijgen.
* Vallen onder de categorie broers en zussen:
-

Broers en zussen die twee gemeenschappelijke ouders hebben
(al dan niet wonend op hetzelfde adres).
Halfbroers en halfzussen die één gemeenschappelijke ouder
hebben (al dan niet wonend op hetzelfde adres).
Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen
gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Overigen: eerst aanmelden, dan inschrijven
Eerst aanmelden

15.02.2021 tot en met 01.03.2021

Dan inschrijven

18.03.2021 tot en met 23.04.2021

De vrije plaatsen in de scholen zullen vanaf 11.01.2021 op de website
https://wijnegem.aanmelden.in/ staan.
Aanmelden doe je via deze website vanaf 15.02.2021.
Vanaf 05.03.2021 krijg je een bericht met de boodschap of je je kan
inschrijven of niet.
Mocht het aanmelden niet lukken, dan kan je terecht op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via 03 288 21 20.
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4. Volgende stappen

Na de aanmelding krijg je vanaf 5 maart een e-mail met het bericht of je
kan inschrijven en in welke school.
Of er plaats is, hangt af van:
-	 de plaatsen die al ingenomen zijn door reeds ingeschreven leerlingen
-	 de plaatsen die ingenomen zijn door de voorrangsgroepen
Voor de instroomjaren geldt ook nog de verdeling indicator/nietindicator-leerling. Hierover meer info op pagina 8.

5. Effectieve inschrijving

Wegens Corona zullen de inschrijvingen dit schooljaar digitaal verlopen. Neem contact op met de school om de nodige info in verband met
de inschrijvingsprocedure te verkrijgen.De contactgegevens vind je achteraan deze folder.

Maak een afspraak met de school waar je je kind mag inschrijven en volg
de procedure die de school je zal meedelen. De inschrijvingen lopen van
18 maart tot en met 23 april 2021.

Schrijf zeker in deze aangegeven periode je kind in, want nadien
heb je geen voorrang meer.
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6. Samenvatting

STAP 3

STAP 2

STAP 1

Je kind gaat
voor het eerst
naar de
kleuter- of
lagere school

Er is al een
broer of zus in de
school naar keuze (*)

Eén van de ouders
is personeelslid

Geen broer of zus
of geen ouder
die personeelslid is

Inschrijven van
15.01.2021
tot en met
09.02.2021

Inschrijven
10.02.2021

Aanmelden
via website van
15.02.2020 tot en met
01.03.2021

Vanaf 5 maart krijgen aanmelders
een bericht met vermelding van rangschikking en al dan niet recht op inschrijving

Gunstige
rangschikking

Ongunstige
rangschikking
Je kind wordt op de
wachtlijst gezet

Schrijf je kind in
van 18.03.2021
tot en met
23.04.2021

Bij vrijgekomen plaatsen
wordt de volgorde op de
wachtlijst gevolgd bij het
inschrijven
p.5

VRAAG EN ANTWOORD
1. Hoe wordt de volgorde bepaald van 		
de kinderen die aangemeld werden?
Kinderen die een broer of zus hebben in dezelfde school of kinderen van
personeelsleden hebben wettelijk gezien absolute voorrang. Je moet
deze kinderen wel binnen de opgegeven periode aanmelden en tijdig
inschrijven anders vervalt de voorrang.
De ordening gebeurt als volgt:
- eerst ordenen op afstand
- dan op schoolkeuze
Er wordt rekening gehouden met de schoolvoorkeur zolang er plaatsen
beschikbaar zijn.
Bij het verdelen van de plaatsen wordt er eveneens rekening gehouden
met de onderwijskansen van de kinderen. Men maakt een verdeling
tussen zogenaamde indicator- en niet-indicatorleerlingen. De omgeving
wordt zo weerspiegeld in de school. Voor de kleuterschool gebeurt dit
voor de twee jongste geboortejaren. Voor de lagere school gebeurt dit
voor het eerste leerjaar.
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2. Wat is een indicatorleerling?

Als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet, ben je een indicator- leerling:
- Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een
schooltoelage.
- Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs
heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

3. Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor
mijn kind?

Op de website https://wijnegem.aanmelden.in/ vind je vanaf 11 januari
2021 de meest actuele toestand over de open plaatsen.
Dit gebeurt:
- per geboortejaar (voor de kleuters).
- per leerjaar (voor de lagere school).
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4. Documenten om in te schrijven

Zorg ervoor dat de volgende documenten bij de school terecht komen:
- Een officieel document met het Rijksregisternummer van je kind.
- Identiteitskaart van een van de ouders of volmachtformulier.
- Samenstelling van gezin. Enkel het domicilieadres van het kind geldt.
	
Belangrijke tip:
via http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/
kan je dit online doen. Je hoeft hiervoor niet speciaal naar het
gemeentehuis te komen.
- Bewijsstukken om als indicatorleerling in aanmerking te komen
(zie pagina 8).
- Bewijsstukken voor de toekomstige woonst bij geplande verhuis.
- Je toegangsticket
Wat gebeurt er als mijn kind op een school ingeschreven wordt:
- De gegevens van je kind worden gecontroleerd en je moet je akkoord verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school (door middel van je handtekening).
- Er wordt ook nagegaan of de gegevens die je hebt ingevuld correct zijn.
- Als er vastgesteld wordt dat er bewust verkeerde informatie is gegeven, vervalt het ‘toegangsticket’ dat je via de aanmeldingsprocedure
verworven hebt.

5. Wat gebeurt er wanneer er geen 			
plaats is voor mijn kind?
-
-

-
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De naam van je kind wordt genoteerd in het inschrijvingsregister.
Samen met de niet-gunstige aanmelding krijg je een weigeringsattest.
Tot en met 5 oktober van het nieuwe schooljaar kan je met dat rangnummer aanspraak maken op een vrijgekomen plaats voor de lagere
school. Voor kleuters geldt dit tot 30 juni van het nieuwe schooljaar.
De school is verplicht de rangorde op de weigeringslijst te volgen.

6. Wanneer kan mijn kleuter starten op
school?

Je kind kan starten als het op volgende instapdagen minstens 2,5 jaar is

SCHOOLJAAR 2021-2022
Kinderen geboren tem

komen na…

dus vanaf…

01.03.2019

Zomervakantie

01.09.2021

08.05.2019

Herfstvakantie

08.11.2021

10.07.2019

Kerstvakantie

10.01.2022

01.08.2019

Instap 1 februari

01.02.2022

07.09.2019

Krokusvakantie

07.02.2022

19.10.2019

Paasvakantie

19.04.2022

30.11.2019

Hemelvaart

30.05.2022

Kleuters die geboren zijn tussen 30.11.2019 en 31.12.2019 moet je
nu al aanmelden en inschrijven, ook al zullen ze pas instappen op
1 september 2022.

7. Kom ik in aanmerking voor een
schooltoelage of heb je hulp nodig bij het
invullen van je aanvraag?
De toekenning van een schooltoelage verloopt automatisch.
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8. Voorbeelden overstap

Doorstroming van kleuterschool naar lagere school
Kleuterschool

Lagere school

Automatisch

Don Bosco

Don Bosco

Ja

Vrije Basisoefenschool

Vrije Basisoefenschool

Ja

Don Bosco

Vrije Basisoefenschool

Neen

Het Notendopje

De Notelaar

Neen

Het Notendopje

Vrije Basisoefenschool

Neen

Vrije Basisoefenschool

De Notelaar

Neen

Vrije Basisoefenschool

Don Bosco

Neen

Als je van de ene lagere school naar de andere wil gaan, moet je de
aanmeldings- en inschrijvingsprocedure volgen.
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INFODAGEN
Wegens de COVID-19 crisis kunnen geen infoavonden doorgaan op de
scholen.
Digitaal kan je al wel een kijkje nemen naar de deelnemende scholen.

9. Contactgegevens scholen
Vrije Basisoefenschool
Turnhoutsebaan 430

 03 353 05 41

 info@oefenschool.net

 www.basisoefenschool-wijnegem.com

Gemeentelijke lagere school De Notelaar
Bergenstraat 2

 03 353 16 89

 directie@gemeenteschool-wijnegem.be

 www.gemeenteschool-wijnegem.be

GO! Het Notendopje

Veldstraat 80

 03 354 30 23

Instagram: go_hetnotendopje

 directie@hetnotendopje.be
Facebook: vriendenkring Het Notendopje

 www.hetnotendopje.be

Scan de QR-code met je
gsm-camera en bekijk ons
kennismakingsfilmpje.

Vrije Basisschool Don Bosco
Kasteellei 77/B

 03 353 11 30

 donbosco.wijnegem@telenet.be

 www.donbosco-wijnegem.be
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Bij vragen kan je ook terecht bij:
-
-

Directies van de scholen
Lokaal bestuur Wijnegem
Jens Van Laer
03 288 21 25

	jens.van.laer@wijnegem.be
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