Mijn kind inschrijven
op school
Schooljaar 2021 - 2022

Kleuter- en lager onderwijs Tervuren
en Wezembeek-Oppem voor kinderen
geboren in 2019 of vroeger

Is je kind geboren in 2019? Of wens je vanaf volgend
schooljaar een andere school voor je kind?
In de gemeenten Tervuren en Wezembeek-Oppem werken we met een
aanmeldingsprocedure voor het Nederlandstalige kleuter- en lager onderwijs voor
de basisscholen van het gemeentelijk onderwijs, het onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap (GO!) en het vrij onderwijs. De deelnemende scholen vind je op
pagina ’s 4 en 5.
Aanmelden via www.naarschoolinjebuurt.be Wat zijn de voordelen?
1
2
3
4

Je krijgt voorrang op ouders die de website niet gebruiken.
Je kan meerdere scholen aanduiden in de volgorde van je voorkeur.
Je wordt gerangschikt op basis van afstand thuis – school of werkplek - school.
Je hoeft niet fysiek aan te schuiven aan de school.

We streven ernaar elk kind een plaats te garanderen. En dat zoveel mogelijk in de
buurt waar je woont, zodat je de mogelijkheid krijgt om je kind(eren) op wandelafstand
naar school te laten gaan. Met het aanmelden willen we iedereen een gelijke kans
geven om in te schrijven in een school van eigen keuze en willen we ook het
kamperen aan de scholen vermijden. Bij het verdelen van de plaatsen houden we
ook rekening met het aantal kansarme en kansrijke kinderen. We trachten te komen
tot een sociale mix. Een omgeving waar kinderen met verschillende achtergronden
met elkaar in contact komen. Zo komen we tot een weerspiegeling van de buurt waar
onze kinderen opgroeien.

Welke kinderen?

• Alle kinderen geboren in 2019 die voor de eerste keer naar school mogen, ook al
is dit pas op 1 september 2022.
• Alle kinderen die vanaf volgend schooljaar van kleuter- of lagere school willen
veranderen.
• Kinderen die op een wachtlijst staan.
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Naar school
Wanneer mag je kind naar school?
Voor de kinderen geboren in 2019, zijn er verschillende instapdata.
Je kind mag naar school komen wanneer hij/zij 2,5 jaar is.

Geboren

Instapdatum

1 januari tot 1 maart 2019

1 september 2021 (eerste schooldag)

2 maart tot 8 mei 2019

8 november 2021 (na de herfstvakantie)

9 mei tot 10 juli 2019

10 januari 2022 (na de kerstvakantie)

11 juli tot 1 augustus 2019

1 februari 2022 (1ste schooldag februari)

2 augustus tot 7 september 2019

7 maart 2022 (na de krokusvakantie)

8 september tot 19 oktober 2019

19 april 2022 (na de paasvakantie)

20 oktober tot 30 november 2019

30 mei 2022 (na Hemelvaart)

1 december tot 31 december 2019

1 september 2022 * (1ste schooldag 2022)

* BELANGRIJK: kleuters die nog geen 2,5 jaar zijn op de laatste instapdatum, starten
op 1 september 2022. Ze moeten zich nu ook aanmelden en inschrijven.

Kijkmomenten

De onderwijsnetten

Scholen hebben een eigen
pedagogisch project.
Dit maakt een school uniek.

Alle Nederlandstalige basisscholen
behoren tot een onderwijsnet.

Bezoek de scholen. Leer de scholen op
hun kennismakingsmomenten kennen
voor je een keuze maakt.
Raadpleeg de site van de school voor
de kijkmomenten.
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In het scholenoverzicht vind je de
contactgegevens van elke school en
tot welk net deze school behoort:
•
•
•
•

GBS (= gemeentelijk onderwijs)
vrij katholiek onderwijs
vrij onderwijs (Steinerschool)
GO! (= onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap)
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Gemeentelijke basisscholen
GBS Tervuren

GBS
Wezembeek-Oppem

De Letterbijter
Paardenmarktstraat 1, 3080 Tervuren

Witte-Dovenetellaan 3C - 1970 W.-O.

Joris Willemans, directeur

Magali Monnart, directeur

gbst@tervuren.be

directie@letterbijter.be

02 767 62 76

02 783 12 23

www.gbs-tervuren.be

www.letterbijter.be

GBS Vossem

GBS Moorsel
De Fonkel

Dorpsstraat 38, 3080 Vossem

Moorselstraat 252, 3080 Moorsel

Kristof De Plecker, directeur

Greet Vandenbussche, directeur

gbsv@tervuren.be

gbsm@tervuren.be

02 767 30 93

02 731 63 19

www.gbs-vossem.be

www.gbs-moorsel.be

Vrij onderwijs
Steinerschool
Kristoffel
Kleuterschool:
Oude Leuvensebaan 1 - 3080 Tervuren

Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap
GO!
Basisschool
De KATtensprong
H. Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren

Lagere school:
Kasteelstraat 10 - 3080 Tervuren

Isa Hendrickx, directeur

Sietske van Poelgeest, directeur

02 766 11 12

directie@steinerschooltervuren.be

www.kattensprong.be

02 688 14 80
www.steinerschooltervuren.be
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info@kattensprong.be

Vrij katholiek onderwijs
Mariaschool

SintAnnaschool

Nieuwstraat 17 - 3080 Tervuren

Rootstraat 34 - 3080 Duisburg

Nele Berghmans, directeur

Kelly Verhasselt, directeur

directie.mariaschool@zonien.org

directie@sintannaschool.be

02 767 49 73

02 768 13 83

www.mariaschooltervuren.be

www.sintannaschool.be

Heilig-Hartcollege
Kleuterschool: Louis Marcelisstraat 55 - 1970 Wezembeek-Oppem
Lagere school: Albertlaan 44 - 1970 Wezembeek-Oppem
Pascale Verzeele, directeur
directiebs@hhc.world
02 767 11 85 (kleuterschool 02 782 07 99)
www.hhcbs.be
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Wanneer en hoe?
Belangrijk! Eerst aanmelden en dan inschrijven.
Je kind aanmelden en inschrijven in een kleuter- of lagere school gebeurt in drie
stappen.
STAP 1 Aanmelden:

Je meldt je kind aan via www.naarschoolinjebuurt.be

STAP 2 E-mail:

Je ontvangt een e-mail met de gegevens waar je je kind
mag inschrijven.

STAP 3 Inschrijven:

Je maakt een afspraak met de school om je kind in te
schrijven.

Je kind is pas ingeschreven als je het inschrijvingsformulier hebt getekend.
Dit betekent dat je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch
project van de school.

Wanneer aanmelden en inschrijven?
Groep

Aanmelden

E-mail

Inschrijven

Groep 1:
Broers, zussen en kinderen
van personeel

tussen 4 januari
(9 uur) en
18 januari 2021
(12 uur)

vanaf
20 januari

tussen 22 januari en
12 februari 2021

(volg de drie stappen van groep 1)
Groep 2:
Alle kinderen

tussen 1 maart
(9 uur) en
31 maart 2021
(12 uur)

vanaf
29 april

tussen 3 mei en
27 mei 2021

(volg de drie stappen van groep 2)
Groep 3:
Vrije inschrijvingen

vanaf 1 juni 2021
(volg de instructies van groep 3)
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Groep 1
Groep 1: Voorrangsgroep: broers, zussen en kinderen van
personeel
Je hebt al een kind dat ingeschreven is in een kleuter- of lagere school?
Of je bent een personeelslid van een basisschool?
Je hebt dan voorrang in deze school.

Stap 1 – Meld je kind aan via www.naarschoolinjebuurt.be
Wanneer? Tussen 4 januari vanaf 9 uur en 18 januari 2021 tot 12 uur.
Belangrijk! Later dan die periode heb je geen recht meer op voorrang.
Bij het aanmelden van je kind speelt het tijdstip geen rol als het binnen de
hierboven vermelde periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen.
Ga naar www.naarschoolinjebuurt.be en doorloop alle stappen.
Duid enkel de school aan waar je kind reeds een broer of zus heeft die er naar
school gaat of waar je als personeelslid werkt.
Wanneer in de school niet voldoende plaats is, zal de computer plaatsen toewijzen
op basis van de afstand. De afstand is de wandelafstand van de domicilie van het
kind tot aan de school of van het werk van één van de ouders tot aan de school.

Stap 2 – Je krijgt een e-mail
Wanneer? Je krijgt vanaf 20 januari een e-mail.
Niets ontvangen? Neem contact op met onderwijs@tervuren.be of 02 766 53 03.
Het kan gebeuren dat de school niet genoeg plaatsen heeft en dan kom je op
de wachtlijst terecht. Als er een plaats vrijkomt, zal de school je automatisch
contacteren. Je hoeft zelf niets te doen. Je kan wel vanaf 1 maart opnieuw
aanmelden voor een andere school.

Stap 3 - Schrijf je kind in
Wanneer? Inschrijven kan je doen tussen 22 januari en 12 februari 2021 nadat je
eerst een afspraak hebt gemaakt.
Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Zodra je de e-mail hebt
ontvangen met het bevestigingsdocument mag je contact opnemen met de
school om een afspraak te maken.
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Groep 2
Groep 2: ALLE kinderen
Is je kind geboren in 2019? Gaat je kind van school veranderen?
Staat je kind al op een wachtlijst? Volg de volgende stappen.

Vooraf: Kies een aantal basisscholen
Om een school te kiezen kan je vooraf scholen bezoeken. Op de website van de
school vind je hun momenten om kennis te maken. De links naar de verschillende
schoolwebsites en contactgegevens kan je vinden op www.naarschoolinjebuurt.be.
Maak voor jezelf een lijst met de scholen waar je je kind graag wil inschrijven. Het
aantal vrije plaatsen in de scholen vind je terug op www.naarschoolinjebuurt.be. Je
mag zoveel scholen aanduiden als je wil. Het is belangrijk om meerdere scholen
te kiezen, zo maak je meer kans op een plaats. Dit beïnvloedt je eerste keuze niet.

Stap 1 – Meld je kind aan via www.naarschoolinjebuurt.be
Wanneer? Tussen 1 maart vanaf 9 uur en 31 maart 2021 tot 12 uur.
Bij de aanmelding van je kind speelt het tijdstip van aanmelding geen rol als het
binnen de hierboven vermelde periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen.
Ga naar www.naarschoolinjebuurt.be en doorloop alle stappen. Duid alle scholen
van je voorkeur aan. Om de kans op een plaats in een school te vergroten raden
we je aan om zoveel mogelijk scholen van voorkeur op te geven! Plaats de
scholen hierbij in volgorde van je voorkeur. Plaats 1 = grootste voorkeur, plaats
9 = laagste voorkeur. Het aantal vrije plaatsen in de scholen vind je terug op
www.naarschoolinjebuurt.be. Wanneer teveel ouders kiezen voor dezelfde school
zal de computer plaatsen toewijzen op basis van voorkeur en afstand. De afstand
is de wandelafstand van de domicilie van het kind tot aan de school of van het
werk van een van de ouders tot aan de school.

Stap 2 – Je krijgt een e-mail
Wanneer? Je krijgt vanaf 29 april een e-mail.
Niets ontvangen? Neem contact op met onderwijs@tervuren.be of 02 766 53 03.
Als er geen plaats is voor je kind, sta je op de wachtlijst voor alle scholen
waarvoor je aanmeldde. Als er toch nog een plaats vrijkomt in één van die
scholen, zal de school je automatisch contacteren. Je hoeft zelf niets te doen.

Stap 3 - Schrijf je kind in
Wanneer? Inschrijven kan je doen tussen 3 mei en 27 mei nadat je een afspraak
hebt gemaakt.
Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Je moet dus je kind nog
inschrijven in de school die vermeld staat in het bevestigingsbericht dat je kreeg.
Je neemt EERST contact op met de school om een afspraak te maken.
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Groep 3

Groep 3: Vrije inschrijvingen
Geen plaats gevonden in de voorgaande periodes en nog niet vermeld op de
wachtlijst?
Vanaf 1 juni kan je op de website www.naarschoolinjebuurt.be een overzicht
terugvinden van de vrije plaatsen in de scholen.
Wanneer? Je kan zelf naar een school gaan met vrije plaatsen om in te
schrijven vanaf 1 juni. Maak eerst een afspraak met de school.
Je moet niet aanmelden.
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Veel gestelde vragen

Wat heb je nodig om digitaal aan
te melden?

• Lijst met scholen (of de school in
de voorrangsperiode broers/zussen
en kinderen van personeel) en
bijhorende postcodes waar je jouw
kind wilt inschrijven.
• Het rijksregisternummer van het kind
(zie ISI+- kaart, de achterkant van de
Kids-ID of een kleefbriefje van het
ziekenfonds).
• Als je kind geen rijksregisternummer
heeft, contacteer dan de dienst
burgerzaken:
- burgerzaken@tervuren.be of
- bevolking@wezembeek-oppem.be
• Als je geen computer hebt, kan je
terecht in een school.

Wat breng ik mee voor de
inschrijving?

• De kids-ID of ISI+- kaart van je kind
en je eigen eID.
• De bevestigingsmail voor de
inschrijving van je kind
• Als je kind een schooltoelage
ontvangt, breng het bewijs mee (een
brief of een rekeninguittreksel).
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Wat gebeurt er als er geen plaats is?
1. De naam van je kind wordt genoteerd
in het inschrijvingsregister.
2. Je ontvangt een melding van nietgerealiseerde inschrijving met
vermelding van een nummer op de
wachtlijst.
3. Voor kinderen geboren in 2019 moet
de school deze wachtlijst tot en met
30 juni 2022 naleven.
4. Voor kinderen die vroeger geboren
zijn, moet de school deze wachtlijst
tot en met de 5e schooldag van
oktober 2021 naleven.
Je kan door de school automatisch
gecontacteerd worden om voor een
openstaande plaats in te schrijven
indien een ander kind vertrekt of
niet ingeschreven werd. Dit gebeurt
in volgorde van de plaats op de
wachtlijst.
Dit register wordt elk schooljaar
opnieuw opgesteld. Je kan jaarlijks
opnieuw aanmelden.

Wanneer mag ik mijn kind bij
meerdere scholen aanmelden?

Als mijn kind aangemeld is, is het
dan ook ingeschreven?

Als je kind behoort tot de
voorrangsgroep, kan je je kind tijdens
de voorrangsperiode enkel aanmelden
in de school waar je kind al een broer
of zus heeft die er naar school gaat of
waar je personeelslid bent. Als je kind
geen voorrang heeft kan je je kind bij
alle scholen aanmelden. Het verhoogt
je kansen op een plaats. We raden je
aan om minstens drie voorkeurscholen
op te geven. Als je maar één school
opgeeft en er is geen plaats, dan
moet je wachten tot de start van
de vrije inschrijvingsperiode om
eventueel een plaats te krijgen. Op
dat moment zijn de meeste plaatsen
echter volzet.

Neen. Je moet je na afspraak
inschrijven in de school. Hiervoor krijg
je vooraf een bevestigingsdocument
dat je moet meenemen. Je kan je
kind slechts inschrijven in één school.
Indien je je kind niet inschrijft tijdens
de inschrijvingsperiode, vervalt
je aanmelding voor alle gekozen
scholen.

Wordt er een school verplicht
toegewezen die ik niet wens?
Neen. Er wordt enkel gekeken naar de
scholen die je koos. Om te voorkomen
dat je geen plaats hebt, vul je best alle
scholen van je voorkeur in. Hoe meer
scholen hoe meer kans op een plaats.

Wat gebeurt er als ik mijn kind
niet heb kunnen aanmelden?
Dan kan je vanaf 1 juni nog een plaats
zoeken. De inschrijving gebeurt dan
rechtstreeks en chronologisch in de
school. De meeste scholen zullen
echter volzet zijn. We raden je aan om
zeker aan te melden!

Nog vragen?
Wil je graag meer weten, neem dan
een kijkje op

www.naarschoolinjebuurt.be
Als je hulp nodig hebt, of als je geen
computer of internet hebt, neem dan
contact op met één van de scholen.
Zij zullen je graag verder helpen
tijdens de openingsuren.
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Dienst onderwijs

Markt 7a - 3080 Tervuren
02 766 53 03 - onderwijs@tervuren.be

Huis van het Kind – Sociaal Huis
Markt 7a - 3080 Tervuren
02 766 52 02
huisvanhetkind@tervuren.be

Dienst onderwijs

Witte-Dovenetellaan 3D - 1970 Wezembeek-Oppem
02 783 12 63 - onderwijs@wezembeek-oppem.be

