Kleintjes
worden
snel
groot!
r?

!
l
o
o
h
c
s
N U a l je

ge
I s j e k in d

K ie s

bo

oe ge
r
v
f
o
9
1
re n i n 20

Eerst digitaal aanmelden,
dan inschrijven!
www.naarschoolinregiomechelen.be
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Tijdlijn
2021
januari

Inschrijven met voorrang
tussen maandag 11 januari en vrijdag 22 januari 2021
Is je kind geboren in 2019 en heeft je kind een broer
of zus op de school? Of werk je zelf op de school?
Schrijf je kind in op school tussen maandag 11 januari
en vrijdag 22 januari 2021.

februari

maart

Aanmelden
tussen maandag 1 maart en vrijdag 26 maart 2021
Voor alle andere kinderen op zoek naar een school geldt:
Meld je aan via www.naarschoolinregiomechelen.be tussen
maandag 1 maart 2021 (12 uur) en vrijdag 26 maart 2021 (12 uur).

april
Toewijzen
op vrijdag 23 april 2021
Op vrijdag 23 april 2021 om 14 uur weet je in welke
school je kind een plaats krijgt.

mei
Inschrijven
tussen maandag 3 mei en woensdag 26 mei 2021
Neem contact op met de school om je kind in te schrijven.

juni

Vrij inschrijven
vanaf maandag 7 juni 2021
Was er geen plaats voor je kind? Heb je je kind niet
aangemeld? Ga dan vanaf maandag 7 juni 2021
naar een school met nog vrije plaatsen.
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Eerst aanmelden
dan inschrijven
Hoe kan je je kind inschrijven in
een school van je voorkeur?
Is je kind geboren in 2019 en heeft je kind een broer of zus
op de school? Of werk je zelf op de school?
› Schrijf je kind in op de school zelf tussen maandag 11
januari en vrijdag 22 januari 2021.
In alle andere gevallen:
1. Meld je aan via www.naarschoolinregiomechelen.be
tussen 1 maart 2021 (12 uur) en 26 maart 2021 (12 uur)
2021. Er is geen tijdsdruk. Het tijdstip waarop je je kind
aanmeldt, heeft geen enkele invloed op de verdeling
van de vrije plaatsen zo lang je binnen deze periode aanmeldt.
2. Op 23 april 2021 krijg je het resultaat. Je ontvangt
hiervan een melding per mail.
3. Contacteer tussen 3 en 26 mei 2021 de aan jou toegewezen school om je kind in te schrijven. Afhankelijk van de
pandemiecode kan dit op school of digitaal.
4. Was er geen plaats voor je kind? Afhankelijk van de
pandemiecode ga je vanaf 7 juni 2021 rechtstreeks naar
een school met nog vrije plaatsen of kan je inschrijven
van op afstand. Meer info kan je tijdig vinden op
www.naarschoolinregiomechelen.be.

De tijdlijn met de belangrijkste data vind je
hiernaast.

WELKE KINDEREN?
› Alle kinderen geboren in 2019. Ook als ze pas op
1 september 2022 naar school mogen.
› Kinderen die van school willen veranderen.
› Is je kind geboren in 2019 en heeft het een broer of zus
op de school? Of werkt een van de ouders op de school?
Schrijf je kind in op de school tussen 11 en 22 januari
2021. Je bent dan zeker van je plaats!

WELKE SCHOLEN?
Alle scholen voor gewoon basisonderwijs in Bonheiden,
Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst.
Ook als de school van je eerste keuze steeds alle leerlingen kon inschrijven, raden wij aan om je kind vooraf via
de website www.naarschoolinregiomechelen.be aan te
melden.
De situatie kan dit jaar anders zijn.

WAAROM?
Om kans te maken op een plaats in de school van je
voorkeur.

HOE MELD IK AAN?
Via de website www.naarschoolinregiomechelen.be

Voordelen van aanmelden?
› Je krijgt voorrang op ouders die de website niet gebruiken.
› Je kan meerdere scholen aanduiden in de volgorde van je
voorkeur.
› In de door jou gekozen scholen ordenen we de kinderen
deels op basis van de afstand ‘thuis - school’ of de afstand ‘werkplek ouders - school’; en deels op toeval.
› Je vergroot je kansen op een plaats in een school van je
voorkeur.

Aanmelden = gelijke kansen
voor ieder kind!
Door aan te melden, krijgt ieder kind een gelijke kans om
in te schrijven in een school van eigen keuze. We proberen
in de scholen in dezelfde wijk tot een gelijke verdeling te
komen van kinderen uit kansarme en kansrijke gezinnen.
De plaats die je kind krijgt, is zo veel als mogelijk de
hoogste voorkeurschool.

TIPS!
Bezoek de website van de school.
Kijk of er extra bezoekmomenten zijn.
Heb je nog vragen? Contacteer zeker de school!
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Naar het
buitengewoon onderwijs
NA AST DE SCHOLEN VOOR GEWOON ONDERWIJS ZIJN ER
OOK SCHOLEN VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS.

NIEUW!
Digitaal aanmelden via
www.naarschoolinregiomechelen.be

Verslag buitengewoon
onderwijs
Om naar het buitengewoon onderwijs te kunnen gaan, is
een verslag van het Centrum voor leerlingenbegeleiding
(CLB) nodig; in dit verslag staat het type buitengewoon onderwijs vermeld.
Het CLB reikt een verslag niet zomaar uit. Hiervoor is onderzoek en advies nodig.
Neem dus tijdig contact op met het CLB dat de huidige
school van je kind begeleidt.
Het CLB en de school zoeken samen naar de beste oplossing voor je kind.

Wat doet het Centrum voor
leerlingenbegeleiding? (CLB)
Een Centrum voor leerlingenbegeleiding helpt je bij vragen
over onder meer opvoeding, gezondheid, leren en ontwikkeling, welbevinden in de school of de klas.
CLB’s werken op vraag, je mag dus zelf het CLB contacteren.

GO! CLB Mechelen
Augustijnenstraat 80 • 2800 Mechelen
015 45 32 32 • info@clbmechelen.be
www.clbmechelen.be
› Begeleidt de basisscholen van het GO! Onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap

Vrij CLB Kompas
Vijfhoek 1A • 2800 Mechelen
015 41 89 11 • mechelen@clbkompas.be
www.clbkompas.be
› Begeleidt de vrije basisscholen en sommige scholen
van het gemeentelijk onderwijs

Scholen buitengewoon
onderwijs
GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs
Den Anker
› Kleuterschool Type 2
› Lagere school Type basisaanbod, Type 2
Sint-Janstraat 4 • 2800 Mechelen
015 20 37 95 • directie@denankerblo.be
www.denankerblo.be

GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs
Den Anker
› Kleuterschool Type 9
› Lagere school Type 9
Acaciastraat 102 • 2800 Mechelen
015 43 59 81 • directie@denankerblo.be
www.denankerblo.be

Vrije Basisschool voor Buitengewoon
Basisonderwijs De Sprankel
› Kleuterschool Type 2
› Lagere school Type basisaanbod, Type 2
Nekkerspoelstraat 358/A • 2800 Mechelen
015 20 25 38 • directie@buodesprankel.be
www.buodesprankel.be

Vrije Lagere School voor Buitengewoon
Onderwijs De Vlinder
› Lagere school Type basisaanbod, Lager Type 9
Nekkerspoelstraat 391 • 2800 Mechelen
015 21 99 30 • directie@bubaodevlinder.be
www.bubaodevlinder.be

OPGELET!
Ook leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs worden aangemeld! Eerst aanmelden
dan inschrijven!
Meld je aan via www.naarschoolinregiomechelen.be
tussen 19 april (12 uur) en 7 mei (12 uur) 2021. Kies op de
website “Aanmelden Buitengewoon Basisonderwijs”.
Laat je begeleiden door het CLB en/of je huidige school.
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School in zicht
KENNISMAKEN MET MECHELSE SCHOLEN
IN JE BUURT
School in zicht nodigt je uit om scholen in jouw buurt te
leren kennen voordat je je schoolkeuze maakt. Tijdens de
activiteiten ontmoet je - al dan niet digitaal - directie, leerkrachten en ouders die al kinderen hebben op school. Je
krijgt dus een eerlijk en duidelijk beeld van de deelnemende scholen.
Ook in 2021 vinden er activiteiten plaats, al zien die er iets
anders uit.

Comfortabel in de buurt
Kiezen voor een buurtschool biedt veel voordelen: je hebt
geen last van verkeersstress, de schoolkameraadjes van je
kindje wonen vlakbij en ook jij leert andere ouders uit de
buurt kennen.
Misschien ken je de school in jouw buurt niet en gaan er ook
geen mensen uit je kennissenkring naartoe. School in zicht
brengt je daarom in contact met de scholen. Tijdens de activiteiten kun je al je vragen stellen en krijg je een eerlijk beeld
van de schoolwerking, dagstructuur, jaarlijkse activiteiten,
ouderwerking, zorgbeleid, enzovoort.

Scholen bezoeken en
vragen stellen
Tijdens de School-in-zicht-activiteiten krijgen ouders een
eerlijk beeld van de deelnemende scholen:
› Digitale Infoavond - dinsdag 19 januari om 19u30. Ouders
leren deelnemende scholen kennen. Daarnaast krijgen zij
informatie over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.
› Bezoekavonden - maandag 8 en donderdag 11 februari
2021. Scholen geven rondleidingen om 17u30, 18u45 en
20u00. Per bezoekavond kunnen ouders één, twee of
drie scholen bezoeken.

Schoolbezoeken in coronatijd
Om de activiteiten veilig te laten verlopen, is de infoavond
dit jaar een digitaal evenement. De schoolbezoeken zullen
‘s avonds plaatsvinden in kleine groep. Schrijf je zeker in
voor de activiteiten op www.schoolinzicht.be/mechelen. Als
er geen fysieke bezoeken mogelijk zijn, houdt School in zicht
je op de hoogte van eventuele digitale alternatieven. Zo kun
je je alsnog goed informeren voor je je schoolkeuze maakt.

SCHRIJF JE IN OP
www.schoolinzicht.be/mechelen/

NOG VRAGEN?
inschrijven@schoolinzicht.be
www.schoolinzicht.be/mechelen

5

LOP110_Brochure_A4.indd 5

18-12-2020 12:01

Veelgestelde
vragen
Wanneer aanmelden?

Hoe aanmelden?

Meld je kind aan tussen maandag
1 maart (12 uur) en vrijdag 26 maart
(12 uur) 2021.

Vul het digitale formulier in op
www.naarschoolinregiomechelen.be.

Goed om weten!
Er is geen tijdsdruk. Het tijdstip waarop
je je kind aanmeldt, heeft geen enkele
invloed op de verdeling van de vrije
plaatsen. Je meldt aan in de periode die
hiervoor is voorzien.

Vlot aanmelden
Om de aanmelding vlot te laten verlopen, heb je nodig:
› Het rijksregisternummer van je kind.
Je vindt dit op de ISI+-kaart

Neem rustig de tijd om alle gevraagde
gegevens in te vullen. Vul deze gegevens naar waarheid in. Geef je bewust
foute informatie door, dan wordt de
aanmelding ongeldig.

Voor welke scholen
aanmelden?
Je kunt een keuze maken uit alle
scholen voor gewoon kleuter- en
lager onderwijs van regio Mechelen.
Kies voor minstens vier verschillende
scholen in volgorde van je voorkeur.
De schoolvoorkeur wordt zoveel
mogelijk gevolgd.

Hoe ordenen?
of op het kleefbriefje van de
mutualiteit.

of op de achterzijde van de kids-ID.

› Heeft je kind geen rijksregisternummer? Neem contact op met een
informatiepunt (zie p. 11).
› Om aan te melden heb je een
computer, smartphone of tablet
met internet nodig.
Heb je geen computer, smartphone
of tablet of heb je geen internetverbinding? Neem contact op met
een informatiepunt (zie p. 11).

Op sommige scholen is de vraag naar
vrije plaatsen groter dan het aanbod.
Bij tekort aan plaats gaat de voorrang:
› eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
› dan deels naar de kinderen die het
dichtst bij de school wonen of wiens
ouders het dichtst bij de school werken en deels naar de kinderen die bij
toeval eerst werden gerangschikt.

Waarom aanmelden?
Meer en meer scholen raken snel volzet. We willen voor elk kind een plaats
garanderen. En zoveel mogelijk in de
buurt waar het woont. Zodat kinderen
de mogelijkheid krijgen om op wandelafstand naar school te gaan.

Mag ik mijn kind bij
meerdere scholen
aanmelden?
Ja. Er is geen limiet. Het verhoogt je
kans op een school van je keuze.

Hoe kan ik zien of er nog
plaats is voor mijn kind?
Bij de aanmelding zie je voor elke
school hoeveel vrije plaatsen er nog
zijn voor de leeftijdsgroep van je kind
bij het begin van de aanmeldingsperiode. Deze informatie vind je ook op
www.naarschoolinregiomechelen.be.

Welke school zet ik op de
eerste plaats?
Zet de school waar je je kind het liefst
naartoe wil laten gaan op de eerste
plaats. Ook als er daar op het moment
van aanmelden maar weinig of geen
vrije plaatsen zijn. Misschien wordt je
kind toch gunstig gerangschikt of komt
daar later een plaats vrij. Dat kan zelfs
als je kind ondertussen al in een andere
school is ingeschreven.
De school neemt contact met je op als er
een plaats vrijkomt.
Plaats de school die je het liefst wil helemaal bovenaan. Daarna je tweede keuze, dan je derde keuze, ... Laat je alleen
leiden door je persoonlijke voorkeur.

Hebben mensen die zich
voor mij aanmelden via
internet meer kans op een
plaats?
Neen. Bij aanmelden speelt het tijdstip
geen rol, zolang het binnen de voorziene periode gebeurt.
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Wat moet ik doen als ik nog
iets wil veranderen tijdens
de aanmeldingsperiode?
Neem dan contact op met de
LOP-deskundige, Annigje Claes.
(annigje.claes@ond.vlaanderen.be
of 02 553 06 10)

Ik heb geen computer,
wat kan ik doen?
Neem contact op met één van de
informatiepunten (zie pagina 11).

Kan ik een school toegewezen krijgen die niet op mijn
lijst staat?
Neen. Er wordt enkel gekeken naar de
scholen die je zelf gekozen hebt en die
op je lijst staan. Om te voorkomen dat
je kind geen plaats heeft, vul je best
alle scholen van je voorkeur in. Hoe
meer scholen je invult, hoe meer kans
op een plaats.

Wat gebeurt er als ik mijn
kind niet aanmeld?
Dan kun je vanaf maandag 7 juni 2021
nog een plaats zoeken, maar veel scholen zullen vol zijn. We raden je aan om
zeker aan te melden!

Welke criteria hebben invloed op de toewijzing van
een school?
› Het al dan niet behoren tot een voorrangsgroep (broer/zus of kind van
personeel)
› Afstand
› Toeval
De scholen maken hierover jaarlijks afspraken binnen het lokaal overlegplatform (LOP).

Als mijn kind aangemeld is,
is mijn kind dan ook ingeschreven?
Neen. Nadat je kind werd aangemeld,
moet je tussen 3 en 26 mei 2021 nog naar
de school gaan om je kind in te schrijven.

Wat neem ik mee als ik naar de school ga om mijn kind in te
schrijven?
› De kids-ID of een ander officieel
document (bijvoorbeeld van Fedasil).
› Twee klevers van het ziekenfonds.

Wanneer kan mijn kleuter starten op school?
Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar is, op één van de volgende instapdagen:
Kinderen geboren
tot en met …

stappen ten vroegste in
na …

dus vanaf …

1 maart 2019

de zomervakantie

1 september 2021

8 mei 2019

de herfstvakantie

8 november 2021

10 juli 2019

de kerstvakantie

10 januari 2022

1 augustus 2019

de eerste schooldag
van februari

1 februari 2022

7 september 2019

de krokusvakantie

7 maart 2022

19 oktober 2019

de paasvakantie

19 april 2022

30 november 2019

Hemelvaart

30 mei 2022

31 december 2019

de zomervakantie in 2022

1 september 2022

Wie mag mijn kind
inschrijven?
Alleen personen met ouderlijk gezag
kunnen inschrijven. Dat zijn de ouders (vader én moeder) of een voogd.
Grootouders of pleegouders hebben
geen ouderlijk gezag en kunnen het
kind enkel inschrijven met een volmacht van de ouders of de voogd.

Indicator en niet-indicator
leerlingen
Bij het verdelen van de plaatsen wordt
er rekening gehouden met het aantal
indicator- en niet-indicatorleerlingen
om hierin een evenwicht te bereiken.
De scholen maken hierover jaarlijks afspraken binnen het lokaal overlegplatform (LOP).
Indicatorleerlingen zijn:
› kinderen van wie het gezin een
schooltoeslag (groeipakket) ontving
tijdens het schooljaar 2020 - 2021.
› Kinderen van wie de moeder niet in
het bezit is van een diploma secundair
onderwijs of van een getuigschrift
van het tweede leerjaar van de derde
graad van het secundair onderwijs.
Een indicatorleerling voldoet aan tenminste één van beide voorwaarden.

Wat gebeurt er als mijn kind
op een school ingeschreven
wordt?
1. De school controleert de gegevens
van je kind.
2. Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project van de school en het
schoolreglement.
3. Je plaatst een handtekening op de
leerlingenfiche. Dit kan mogelijk ook
digitaal en is afhankelijk van de pandemiecode. De school informeert je
hier later nog van.
4. Je krijgt een inschrijvingsbewijs.

Wat als mijn kind geen vrije
plaats kreeg?
1. De school noteert de naam van je
kind in het inschrijvingsregister.
2. Je kind krijgt een rangnummer en je
ontvangt een document “niet-gerealiseerde inschrijving”. Je kind staat
nu op de wachtlijst van de school.
Voor kinderen geboren in 2019 moet
de school dit rangnummer respecteren tot en met 30 juni 2022.
Voor kinderen die vroeger geboren
zijn, moet de school dit rangnummer
respecteren tot en met de vijfde
schooldag van oktober 2021.
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Heb je vragen?
Heb je hulp nodig?
Heb je een vraag over het aanmeldsysteem? Heb je geen smartphone, tablet of
computer met internet? Heb je hulp nodig bij het digitaal aanmelden?
De organisaties vermeld op deze pagina, kunnen je helpen met de zoektocht naar
een school. Ook als het aanmelden en het inschrijven niet lukt, helpen ze je graag
verder. Je kan natuurlijk ook hulp vragen aan familie, buren en bij de scholen zelf.

Stad Mechelen
Een vraag over het aanmeldsysteem?
Neem contact op met M-bassadeurs
via het Info-punt Mechelen via het
gratis nummer 0800 20 800
Hulp nodig?

Sociaal Huis - Huis van het Kind
Mechelen
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen.
› Zitdagen:
Op woensdag 3, 10, 17 en 24 maart
2021, kan je hier terecht van 9.30 tot
11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Gemeente Zemst
Een vraag over het aanmeldsysteem?
Neem contact op met Huis van het
Kind Zemst op 015 61 85 17
Hulp nodig?

Onthaal gemeentehuis
De Griet 1, 1980 Zemst
015 61 88 90
info@zemst.be
› Op afspraak:
maandag tot vrijdag: 9 tot 16 uur

Huis van het Kind Zemst
Meerweg 2, 1980 Zemst
015 61 85 17
huisvanhetkind@zemst.be
› Op afspraak:
maandag tot vrijdag

Bibliotheek Zemst
Schoolstraat 23, 1980 Zemst
015 62 73 22
info@bibliotheekzemst.be

› Tijdens de openingsuren van de
bibliotheek kan je gebruik maken
van de computer.
› Hulp nodig bij het aanmelden?
Maak een afspraak.

Gemeente
Sint-Katelijne-Waver
Een vraag over het aanmeldsysteem?
Neem contact op met Huis van het
Kind op 015 30 50 55
Hulp nodig?

Huis van het kind
Lemanstraat 63,
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 30 50 55
kind@skw.be
› Op afspraak:
maandag, donderdag en vrijdag:
9 tot 12 uur
dinsdag: 9 en 12 uur en 16 tot 20 uur
woensdag: 9 en 12 uur en 13.30 tot
16 uur

OPGELET!
Afhankelijk van de pandemiecode kan
deze info wijzigen. De laatste versie
van deze pagina kan je vinden op
www.naarschoolinregiomechelen.be.

info@clbmechelen.be
www.clbmechelen.be
› Openingsuren:
maandag tot vrijdag: 8.30 tot 12 uur
en 13 tot 16.30 uur
maandag telefonisch beschikbaar
tot 18.30 uur

CLB Het Kompas
Vijfhoek 1A, 2800 Mechelen
015 41 89 11
mechelen@clbkompas.be
www.clbkompas.be
› Openingsuren:
maandag tot vrijdag:
9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur
maandag beschikbaar tot 19 uur

Samenlevingsopbouw
Antwerpen Provincie
Mevr. Mounira Boulahoual
0484 18 03 69
mounira.boulahoual@samenlevingsopbouw.be

Gemeente Bonheiden

De Keeting vzw

Een vraag over het aanmeldsysteem?
Hulp nodig?

Kroonstraat 64-66, 2800 Mechelen
015 27 09 25
› Openingsuren:
maandag, donderdag en vrijdag:
tussen 10 en 12 uur

Sociale dienst van het OCMW
Baxbos 15-17, 2820 Bonheiden
015 50 04 10
ocmwbonheiden@ocmwbonheiden.be
› Op afspraak:
maandag tot vrijdag: 8 tot 12 uur

GO! CLB Mechelen
Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen
015 45 32 32

School in Zicht
Mechelen
inschrijven@schoolinzicht.be
www.schoolinzicht.be/mechelen
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D E Z E B R O C H U R E K W A M T O T S TA N D I N
SAMENWERKING MET

M E T B I J Z O N D E R E D A N K A A N A L L E L O P - PA R T N E R S

Dit is een uitgave van LOP regio Mechelen basisonderwijs.
V.U. Stefaan Deleus, p/a LOP Regio Mechelen Basis, bureau 4A29,
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
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