Mijn kind
inschrijven
op school in
Vilvoorde

Kleuter- en
lager onderwijs

Voor alle
kindjes geboren in 2016
of vroeger
NIEUW
1 Eerst aanmelden …
op www.naarschoolinvilvoorde.be

2 dan inschrijven … op school!

                                                                     

Inschrijvingen voor schooljaar 2018-2019

Beste ouder
Je kind is geboren in 2016 en mag
volgend schooljaar voor het eerst naar school?
Of je kind is al ingeschreven, maar je wenst vanaf volgend
schooljaar een andere school voor je kind?
In deze brochure vind je informatie over de inschrijvingsprocedure in de
kleuter- en lagere scholen in Vilvoorde.
Alle basisscholen werken met één gemeenschappelijke aanmeldings- en
inschrijvingsprocedure. Eerst meld je je kind aan. Dit betekent dat je je kind
eerst registreert via een website. Pas later schrijf je je kind in op een school.
Ook kinderen geboren in 2016 die pas effectief starten op maandag
2 september 2019 moeten nu al inschrijven!

Samenvattend
• Heb je een kind geboren in 2016?
• Heb je een kind geboren in 2015 of
vroeger dat nog niet naar school gaat?
• Heb je een kind dat wil veranderen
van school?
Ò Deze brochure geeft je de nodige info
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Aanmelden via de website:
waarom?
We streven ernaar elk kind in Vilvoorde een plaats te garanderen
in de buurt van waar het woont. Zo kan je kind op wandelafstand naar school. Met de aanmelding geven we iedereen een
gelijke kans om in te schrijven in een school van voorkeur en
vermijden we kampeertoestanden. We houden ook rekening
met het aantal kansarme en kansrijke kinderen om van de school
een ontmoetingsplaats te maken voor kinderen met verschillende achtergronden. Zo wordt de school een weerspiegeling
van de buurt waarin onze kinderen opgroeien.
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Je hoeft niet in een wachtrij te staan aan de schoolpoort
om in te schrijven. Je hoeft dus ook geen verlof te nemen.
Elk kind krijgt zo gelijke kansen.
Je kan meerdere scholen aanduiden in de volgorde van je
voorkeur.
Je kind wordt gerangschikt op basis van je schoolkeuze en
ook op basis van de afstand thuis – school of de afstand
thuis – werkplek.
Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas inschrijven
tijdens de vrije inschrijvingsperiode die start op 2 mei 2018.
Op dat moment zijn de plaatsen beperkt. Het grootste
deel van de plaatsen is dan al ingenomen door kinderen
die wel aangemeld werden via de website.

Welke scholen?
Gewoon basisonderwijs in Vilvoorde

Centrum

Faubourg

KOV De Knipoog
Consciencestraat 25,
Tel.: 02 254 88 44
www.kov.be

SBS De Kastanjelaar
Perksestraat 125
Tel.: 02 251 27 63
www.sbsdekastanjelaar.be

GO! basisschool
De Letterboom
Van Helmontstraat 6
Tel.: 02 251 58 17
www.letterboom.be

GO! Freinetschool De Zwierezwaai
De Bavaylei 134
Tel.: 02 252 62 04

SBS ‘t Groentje
Groenstraat 21
Tel.: 02 251 27 13
www.sbshetgroentje.be

Far-West
KOV Sint-Jozefsschool
Groenstraat 244
Tel.: 02 251 34 09
www.kov.be
GO! basisschool
Klim-Op
Ledeganckstraat 16
Tel.: 02 251 35 61
www.klim-opvilvoorde.be

www.zwierezwaai.be

Houtem

KOV De Biekorf
Trekelsstraat 42
Tel.: 02 757 08 72
www.kov.be
SBS De Groene Planeet
Trekelsstraat 30
Tel.: 02 251 10 79
www.sbsdegroeneplaneet.be

Kassei
KOV Heilig-Hartschool
Thaelstraat 7
Tel.: 02 251 67 67
www.kov.be
SBS Kinderkoppen
Vlierkensstraat 49
Tel.: 02 251 27 43
www.sbskinderkoppen.be
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Koningslo

Peutie

KOV De Lampion
Kerkstraat 14
Tel.: 02 251 29 39
www.kov.be

SBS De Puzzel
Streekbaan 189
Tel.: 02 267 35 33
www.sbsdepuzzel.be
SBS De Puzzel
Romeinsesteenweg 250
Tel.: 02 267 08 67
www.sbsdepuzzel.be

SBS De Doening
Aarschotsestraat 94
Tel.: 02 251 92 21
www.sbsdedoening.be

Informeer je
Ga langs op school of bezoek

www.naarschoolinvilvoorde.be
Kijk of er extra bezoekmomenten zijn!

Vilvoorde
Gewoon basisonderwijs
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KOV De Knipoog
GO! basisschool De Letterboom
SBS ‘t Groentje
KOV Sint-Jozefsschool
GO! basisschool Klim-Op
SBS De Kastanjelaar
GO! Freinetschool De Zwierezwaai
KOV De Biekorf
SBS De Groene Planeet

10 KOV Heilig-Hartschool
11 SBS Kinderkoppen
12 SBS De Puzzel			
13 SBS De Puzzel			
14 KOV De Lampion
15 SBS De Doening
> adressen zie p. 4 en 5

Buitengewoon basisonderwijs
16 KOV Klavertje 4
17 SBLO OASE
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> adressen zie p. 14

Voor hulp bij aanmelden kan je hier terecht
18

Kind en Gezin

19

Dienst Gelijke kansen Mattenkot > Lange Molensstraat 44

20 Bibliotheek 
21 OCMW 
22 vzw PIN 
23 Centrum voor Basiseducatie 
24 CLB GO! 
25 Vrij CLB 
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> Grote Markt 1
> Grote Markt 9
> Kursaalstraat 40
> Schaarbeeklei 51
> Vlaanderenstraat 71
> de Bavaylei 134
> Gendarmeriestraat 63
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Wie moet aanmelden?
Alle kinderen die naar een gewone basisschool in Vilvoorde willen gaan.
1/ Kinderen geboren in 2016
Alle kindjes geboren in 2016 moeten worden aangemeld, ook al starten ze
pas in het schooljaar 2019-2020.
2/ Kinderen geboren vóór 2016 die nog niet naar school gaan
Gaat je kindje om een of andere reden nog niet naar school? Dan moet je
het nu aanmelden voor het schooljaar 2018-2019.
3/ Kinderen die van school willen veranderen
Gaat je kind nu al ergens naar school en wil je veranderen van school vanaf
1 september 2018? Ook in dit geval moet je je kind eerst aanmelden.
4/ Wachtlijst
Ook kinderen die nu al op een wachtlijst staan, moeten
opnieuw worden aangemeld.
5/ Kinderen die al een broer of zus hebben
op een school en kinderen van schoolpersoneel
Let op! Zussen en broers en kinderen
van personeel hebben voorrang.
Hiervan kunnen ze alleen gebruik
maken als ze aanmelden tijdens de
voorrangsperiode (22/11/2017 tot
en met 5/12/2017). Na 5 december
verliezen ze hun voorrangsrecht.
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Elke dag
kleuteronderwijs
telt voor de
toekomst van
je kind!

Opgelet!
Kindje geboren in 2016 of vroeger
> AANMELDEN op www.naarschoolinvilvoorde.be
Wanneer?
> Met broer of zus in de school > tussen 22/11/2017 en 05/12/2017
> Zonder broer of zus in de school > tussen 7/02/2018 en 27/02/2018

Instapdata kleuters
Geboren in 2016?

> Naar school op:

1/01 tot en met 3/03

> 03/09/2018

4/03 tot en met 5/05

> 05/11/2018

6/05 tot en met 7/07

> 07/01/2019

8/07 tot en met 1/08

> 01/02/2019

2/08 tot en met 11/09

> 11/03/2019

12/09 tot en met 23/10

> 23/04/2019

24/10 tot en met 3/12

> 03/06/2019

4/12 tot en met 31/12

> 02/09/2019

Binnenkort aanmelden op www.naarschoolinvilvoorde.be!
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Wanneer aanmelden?
Broers en zussen

Alle kinderen

1. AANMELDEN â

1. AANMELDEN â

Tussen 22/11/2017 (9.00 u.)
en 05/12/2017 (24.00 u.)

Tussen 7/02/2018 (9.00 u.)
en 27/02/2018 (24.00 u.)

De dag waarop je je kind aanmeldt,
heeft geen belang. Zolang je het maar
doet tussen 22/11 en 5/12/2017.

2. INSCHRIJVEN â

2. INSCHRIJVING â

Tussen 8/01/2018 en 26/01/2018

Tussen 14/03/2018 en 17/04/2018

Aanmelden stap voor stap
Eerst aanmelden, dan inschrijven
Stap 1 – Kies een school
Kies je voorkeurscholen.
Stap 2 – Meld je kind aan via de website
Ga naar www.naarschoolinvilvoorde.be en doorloop alle stappen. We
raden aan om zo veel mogelijk scholen op te geven. Zet de scholen hierbij
in de volgorde van jouw voorkeur. Plaats 1 = grootste voorkeur, plaats 15
= laagste voorkeur.
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Je hoeft je niet te haasten: het tijdstip van aanmelden speelt geen rol,
zo lang je het maar doet binnen de voorziene periode. Daarna sluit de
website en kan aanmelden niet meer! Je kan dan alleen nog inschrijven
tijdens de vrije inschrijvingsperiode die start op 2 mei 2018.
Opgelet! Tijdens de vrije inschrijvingen is de volgorde wel belangrijk.

Stap 3 – Je ontvangt een ticket
Je ontvangt een ‘ticket’ via mail. Het is je toewijzingsbericht voor een van
je voorkeurscholen. Als er geen plaats is in één van je voorkeurscholen,
ontvang je geen ticket. Je ontvangt wel een weigeringsdocument en je
krijgt het advies om opnieuw te proberen tijdens de vrije inschrijvingen.
Dit zal vooral gebeuren als je je kind maar aanmeldt voor 1 of 2 scholen.

Stap 4 – Schrijf je kind in
Maak een afspraak met de school waarvoor je een ticket hebt gekregen.
Opgelet! Schrijf je kind zeker in tijdens de opgegeven inschrijvingsperiode
(zie tabel p.10 of tijdlijn p.16). Daarna vervalt je ticket.
Heb je zelf geen computer of internet?
Je kan terecht bij één van de helpende
organisaties:
• Dienst Gelijke kansen van de stad
• Kind en Gezin
• Bibliotheek
• OCMW (voor mensen in een
begeleidingstraject)
• Centrum voor Basiseducatie
(voor cursisten)
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Vragen en antwoorden
1/ Hoe kan ik zien in welke scholen er nog plaats is voor mijn kind?
Net voor het begin van de aanmeldingsperiode vind je op de website
www.naarschoolinvilvoorde.be een overzicht van alle vrije plaatsen.
• Voor kleuters > vrije plaatsen per geboortejaar
• Voor lagereschoolkinderen > vrije plaatsen per leerjaar
2/ Ik heb geen computer, hoe kan ik aanmelden?
Je kan hiervoor terecht bij één van de organisaties die hulp bieden (zie p.11).
3/ Mag ik mijn kind voor meerdere scholen aanmelden?
Ja, hoe meer scholen je kiest, hoe meer kans op een plaats.
4/ Wat moet ik meenemen als ik naar school ga om mijn
kind te laten inschrijven?
De isi+-kaart of Kids-ID. De school heeft een officieel document nodig met
de juiste schrijfwijze van de naam van je kind en het rijksregisternummer.
Je vindt meer specifieke info op het toewijzingsbericht of ‘ticket’ dat je na
de aanmelding van je kind ontvangt.
5/ Wat gebeurt er als mijn kind op een school ingeschreven wordt?
• De school controleert de gegevens van je kind.
• Je krijgt info over het ‘pedagogisch project’ of de visie van de school en
over het schoolreglement.
• Om je kind in te schrijven moet je je akkoord verklaren met deze visie en
met het schoolreglement.
• Je plaatst je handtekening op het inschrijvingsformulier.
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• Als de school vaststelt dat er foute informatie gegeven werd bij de aanmelding, kan je ‘toegangsticket’ vervallen (wordt beoordeeld door een vaste
overlegcommissie aanmelden).
6/ Wat gebeurt er als er geen plaats is in de school van mijn keuze?
• De school noteert de naam van je kind in het inschrijvingsregister.
• Je ontvangt een ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’ of makkelijker gezegd een ‘weigeringsdocument’ met daarop een rangnummer.
• Voor kinderen geboren in 2016 moet de school dit rangnummer respecteren tot 30 juni 2019.
• Voor alle andere kinderen moet de school dit rangnummer respecteren
tot 5 oktober 2018.
7/ Heb ik recht op een schooltoelage?
Alle info hierover vind je op www.studietoelagen.be of via het gratis nummer
1700. Je moet de schooltoelage zelf aanvragen (op papier of digitaal). Dit kan
tot 1 juni 2018.

Extra info over aanmelden en inschrijven?
> Kom naar een infoavond

16/01/2018

Lokaal Dienstencentrum
Den Dries - Houtem

Trekelsstraat 46A
Vilvoorde

18/01/2018

Lokaal Dienstencentrum
Kassei

Vlierkensstraat 83A
Vilvoorde

19/01/2018

Lokaal Dienstencentrum
De Meer

Harensesteenweg 72
Vilvoorde

19.30 u.

19.30 u.

19.30 u.
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Buitengewoon onderwijs
Niet aanmelden, onmiddellijk inschrijven!
WELKE SCHOLEN?
KOV Klavertje 4

SBLO OASE

(Type basisaanbod, type 1 en type 8)

(Type basisaanbod, type 1, type 8 en type 9)

Guldenschaapstraat 27,
Tel.: 02 251 33 57
www.kov.be

de Bavaylei 130,
Tel.: 02 255 47 93
www.sblo-oase.be

WANNEER KAN JE JE KIND INSCHRIJVEN IN HET BUITENGEWOON
ONDERWIJS?
• Broers en zussen: van 1 tot 14 maart 2018
• Kinderen van personeel: 15 maart 2018
• Alle kinderen: vanaf 16 maart 2018

Opgelet! Inschrijven in het buitengewoon onderwijs kan alleen wanneer
je kind een verslag heeft. Dit verslag kan worden opgemaakt door een
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) na een voorafgaand traject.
Met een verslag kan je ook inschrijven in een gewone school (onder ontbindende voorwaarden). Voor meer info hierover, contacteer het CLB van
de school waar je kind nu naar school gaat.
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Notities
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Inschrijvingen voor
schooljaar 2018-2019

Tijdlijn 
NOV
2017

DEC
2017

JAN
2018

FEBR
2018

MAART
2018

22/11-05/12

7/02-27/02

AANMELDEN
kindjes geboren
in 2016 of vroeger
met broer of zus in
de school

AANMELDEN
alle kindjes
geboren in 2016 of
vroeger

APRIL
2018

8/01-26/01

14/03-17/04

INSCHRIJVEN
kindjes geboren
in 2016 of vroeger
met broer of zus in
de school

INSCHRIJVEN
alle kindjes
geboren in 2016
of vroeger

MEI
2018

VU: Hubert Buys, Leuven

16/01
18/01
19/01

INFOAVONDEN

TELKENS OM 19.30u
(zie p.13)

Vragen?
Rina Dewulf – LOP-deskundige
0499 864 930
rina.dewulf@ond.vlaanderen.be

Kindje geboren in 2016?
Meld je binnenkort al aan via de
website om kans te maken op een
plaats in de school van jouw voorkeur!

www.naarschoolinvilvoorde.be

