
Naar school in 
Wichelen

Eerst aanmelden, dan inschrijven 

19u30-20u30 : informatie aanmeldsysteem
20u30-21u30 : scholenmarkt 



• Wat is aanmelden?

• Tijdslijn 

• Veel gestelde vragen

• Inschrijven 

• Klachten? 

• Ruimte voor vragen

• Scholenmarkt



Vanaf dit werkt ook 
Wichelen met een 
digitaal aanmeldsysteem



Wat is 
aanmelden? 

• Je laat vooraf weten in welke 
scholen jij je kind zou willen 
inschrijven 

• Geeft een volgorde op (de school die 
je het liefst wil, dan de tweede, 
derde, …)

• online via de website https://laarne-
wetteren-wichelen.aanmelden.in

• Aanmelden is niet gelijk aan 
inschrijven 



Vroeger 

Kamperen voor de 
schoolpoort 

Wie eerst was kreeg de eerste 
plaats (ook al woon je ver van de 
school) 

Ongelijke kansen 



Met het aanmeldsysteem 

De buurtschool 
gepromoot 

Eenvoudig 
online Evoluties 

Gedaan met kamperen 
voor de schoolpoort 

Afstand tot de school wordt 
belangrijk 

Iedereen gelijke 
inschrijvingskansen



Wat is het doel van een aanmeldsysteem?

Waarborgen van de vrije 
schoolkeuze 

Realiseren van optimale 
leer- en 

ontwikkelingskansen 
voor alle leerlingen in 

een school in hun buurt. 

Zo weinig mogelijk 
planlast voor de ouders 

en de scholen 



Elk jaar 
opnieuw 
aanmelden? 

Nee! 

Eenmaal ingeschreven in een 
school blijf je ingeschreven. 



Wie moet aanmelden?

Kinderen °2021

(ook broers/zussen, 
kinderen personeel) 

Kinderen die al naar de 
kleuterklas mogen, maar 

nog niet ingeschreven zijn 
(vanaf 2,5jaar)

Kinderen die van school 
willen veranderen 

Kinderen die nu naar een 
kleuterschool gaan die 

geen afdeling lagere school 
heeft (Kleurenboog, 

Sterrenkind) 

Kinderen die nu reeds op 
een wachtlijst staan (alle 
wachtlijsten vervallen)



Ter info 

3de kleuters uit ‘t Belleken moeten 
niet aanmelden voor het eerste 

leerjaar als ze naar De Belhamel of 
een andere school van GIBO 

Wichelen gaan



Centrale tijdslijn 

15/02/2023

Publicatie vrije 
plaatsen 

28/02/2023 tot 
21/03/2023

Aanmeldingsperiode 

21/04/2023

Resultaten bij 
ouders  

24/04/2023 tot 
15/05/2023

Inschrijving met 
ticket 

23/05/2023

Start vrije 
inschrijving 



Publicatie vrije plaatsen 
• Vanaf 15 februari 2023 komt op de website een overzicht van de vrije plaatsen per school 

en per geboorte- en leerjaar.

• Staat er een nul bij de school van jouw voorkeur? Je kan deze school ook aanduiden als 
eerste keuze, dan komt je kind op de wachtlijst. 



Voor welke scholen kan ik 
mijn kind aanmelden?

• Alle kleuter en lagere scholen 
• Minimum 3 scholen maximum 5 

scholen 
• Niet minder kans op je 

voorkeursschool door meerdere 
opties te geven.



Voorrang 
• broers en zussen / kinderen van 

zelfde leefentiteit
• kinderen personeel 



Bijzondere doelgroep 
• Broertjes en zusjes geboren in 2021

• Kinderen van personeel geboren in 2021

Absolute voorrang 

100% zeker zijn van hun plaats, ook al zouden er niet genoeg plaatsen zijn



Concreet: 
hoe worden 
scholen 
toegewezen?

• Rangschikking is objectief en wordt door de overheid 
gecontroleerd. 

• Eerst krijgen de voorrangsgroepen een plaats, zij worden ook 
gerangschikt op afstand. 

• Dan volgen alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. 
Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand (domicilie-
of werkadres).

• Daarna alle tweede keuzes worden opnieuw geordend op afstand 
• Enzo…

-> EEN LIJST PER SCHOOL 
Bijv. indien de school 20 plaatsen heeft, krijgen de eerste twintig 
kinderen een ticket voor de school. 
De andere krijgen een plaats op de wachtlijst. Nummer 21 zal de 
eerste op de wachtlijst zijn, 22 de tweede….



Veel gestelde vragen 



Wat wordt er bedoelt met 
voorrang voor kinderen van 
dezelfde leefentiteit ?

• Kinderen van dezelfde leefentiteit kunnen naar 
dezelfde school gaan en krijgen voorrang

• Broers en zussen 

• Halfbroers en halfzussen (één gemeenschappelijke 
ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres.)

• Plusbroers en pluszussen (dezelfde
hoofdverblijfplaats, geen gemeenschappelijke 
ouder) 



Wat als ik niet mijn eerste keuze
toegewezen kreeg?

Dan krijg je een weigeringsdocument
waarop je plaats op de wachtlijst

vermeld staat, indien je nog andere
keuzes hebt doorgegeven krijg je dan 
een ticket voor de school die je wel

werd toegewezen. 

In Wetteren en Laarne had 93 % de 
school van de eerste keuze,
als we enkel voor instappers kijken
ging dit zelfs over 95%



Hoe werkt een 
wachtlijst voor 
een school ?

• Wanneer er geen plaats meer is 
op de school van je voorkeur kom 
je op de wachtlijst terecht  

• Komt er een plaats vrij?

Dan kan je inschrijven in de school 
ook al heb je je kind inmiddels 
ingeschreven op de school van je 
tweede keuze.

• De wachtlijst geldt tot juni 24 





Kan mijn kind toegewezen 
worden aan een school die 

ik niet heb gekozen?

• Nee

• Enkel in een school waarvoor je je hebt 
aangemeld 



Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld 
van belang?
• Nee 

• Je kan dus zonder tijdsdruk je kind aanmelden.

• Periode: dinsdag 28 februari 2023 (12u) en vrijdag 21 
maart 2023 (19u).



Hoe wordt de 
afstand berekend?

• Via google maps

• Via wandelafstand 



Welk adres 
gebruik ik? 

Bij aanmelding geef je jouw domicilie-adres op, 
maar je kan ook een extra adres toevoegen, 
zoals een werkadres van de ouders. Het 
systeem kiest per school die je opgaf het meest 
gunstige adres.



Na de 
aanmeldperiode…



Uiterlijk op 21 April ontvangen
de ouders een ticket met de 

toegewezen school via brief en 
email.



Inschrijven 

Scholen nemen contact op met de ouders en 
nodigen hen uit om langs te komen op school 
voor de inschrijving tussen 24/4 en 15/5

Ouders nemen mee: 

- Kids-ID of een uittreksel uit het 
bevolkingsregister

- Een bewijs van plaats van tewerkstelling als voor 
wie koos voor de afstand werkplek-school 
(duurzaam, minimum 104 dagen)



Aangemeld maar niet ingeschreven voor 
15 mei 2023? 

Het ticket vervalt
Het kind moet nu ook in de periode van 
de vrije inschrijvingen (vanaf 
23/05/2023) een plaats zoeken in een 
school waar er nog vrije plaatsen zijn.



Vrije inschrijvingen vanaf 23 mei 

In de vrije inschrijvingsperiode 
gebeuren inschrijvingen 

chronologisch.

Zijn er vrije plaatsen dan kan 
er gewoon ingeschreven 
worden tot de capaciteit 

bereikt is.

Zijn er geen vrije plaatsen dan 
moet de school het kind 
weigeren (inschrijven op 

wachtlijst kan wel).



Een klacht? 

Huis van het Kind

Contacteer eerst de beheerder van 
het systeem ! 

1
Dossier op Ombudsdienst

Inschrijvingen

Je bezorgt Huis van het Kind een 
schriftelijke klacht. Zij leggen de 

klacht voor aan de ombudsdienst
inschrijvingen.

2
Commissie inzake leerlingenrechten

Als je niet akkoord gaat met de 
beslissing van de ombudsdienst
inschrijvingen, kan je een klacht 

indienen bij de Commissie inzake
Leerlingenrechten. 

3



Wat is de Ombudsdienst
Inschrijvingen? 

De ombudsdienst bestaat uit één 
vertegenwoordiger aangeduid door elk van de 
deelnemende onderwijsnetten. 

Doel

Filteren van fouten.

Bespreekbaar maken van uitzonderlijke 
aanmeldingssituaties (vaak verhuisdossiers).

Na de aanmeldperiode wordt de rangordening
en toewijzing bekeken.
Eventuele problemen worden behandeld

Klachten



www.wetteren.be/naarscol

Demonstratie: aanmelden is eenvoudig!



Vragen ? 



Contacteer ons ook gerust later!

Online info-moment op 16/2

Huis van het Kind Laarne 
Wetteren Wichelen

Scheldedreef 52 

Wetteren 

Naarschool@huisvanhetkindlww
.be

0474/566718



Bedankt voor jullie aandachtBedankt voor jullie aandacht


