Een kind inschrijven in een kleuterschool of
lagere school in Antwerpen
Het centraal aanmeldingsregister

doelstellingen
 Inschrijvingen voor schooljaar 2011-2012 voor alle kleuter- en lagere
scholen in stad Antwerpen
 Eerlijke verdeling van vrije plaatsen voor alle kinderen
 Geen wachtrijen aan scholen
 Kernvraag: 50 vrije plaatsen en 150 kinderen willen inschrijven  welke
50 kinderen mogen inschrijven?

• Wie kan zich aanmelden?
 Alle kinderen geboren in 2009

 Alle kinderen die voor het eerst naar school gaan (2008, 2007, 2006)
 Alle kinderen die naar het eerste leerjaar gaan in het schooljaar 2011-2012
• Alle kinderen die naar een nieuwe lagere school gaan
• Alle kinderen die zich moeten herinschrijven in dezelfde school

 Alle kinderen die naar een nieuwe kleuterschool of lagere school gaan
! Kinderen die voor dit schooljaar willen starten, kunnen nu ingeschreven worden.

Aanmeldingsperiode is opgesplitst in:
•

aanmelden voor een school waar al een broer/zus is ingeschreven

•

aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven

Kinderen aanmelden voor een school waar al een broer/zus is ingeschreven
Stap 1: Meld uw kind aan
19 januari (14u)-9 februari

Stap 2: ontvangen brief/email Stap 3: Schrijf uw kind in
Voor 15 februari

2 maart – 11 mei

meldjeaan.antwerpen.be
Uw kan uw kind enkel
aanmelden voor een school
waar reeds een broer of zus is
ingeschreven
Let op! Vergeet het
rijksregisternummer van het
kind niet

Hierin staat of u uw kind kan
inschrijven in de school van
broer/zus

Let op! Als er geen vrije plaats is
voor het kind, contacteert de
studiewijzer u voor 15 februari. U
meldt uw kind terug aan vanaf 16
februari.

• Maak een afspraak met de
school
• Ga naar de school om in te
schrijven
• Onderteken het
inschrijvingsregister
•Vragen een bewijs van
inschrijving

Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven
Stap 1: Kies een school
Voor de aanmelding
Kies best vijf of meer scholen
Zet ze in de volgorde van uw voorkeur

Tip! U vindt de volledige scholenlijst in de
scholenbrochure of op de website van de
Studiewijzer

Stap 2: Meld uw kind aan
16 februari (14u) – 16 maart
meldjeaan.antwerpen.be
• lijstje met scholen
• rijksregisternummer van het kind

Tip! Vul het invulblad in. Zo hebt u alle
gegevens bij de hand

Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer/zus is ingeschreven
Stap 3: Ontvangen brief/e-mail
Ten laatste op 30 maart
Hierin staat in welke school uw kind
ingeschreven kan worden.

Als er geen plaats is in de scholen van uw
keuze, neem dan vanaf 23 mei contact op
met de studiewijzer. Zij kunnen u vanaf dan
vertellen waar er nog vrije plaatsen zijn.

Stap 4: Schrijf uw kind in
4 april – 11 mei
• Maak een afspraak met de school
• Ga naar de school om in te schrijven
• Onderteken het inschrijvingsregister
•Vragen een bewijs van inschrijving

Belangrijke weetjes
• Er worden infosessies voor ouders georganiseerd in den Bell
(Wat moet ik doen? Hoe ziet de website eruit?)

16 december 15u-17u
16 december 20u-22u
21 december 20u-22u

11 januari
17 januari
17 januari

20u-22u
15u-17u
20u-22u

•

U kiest best minstens 5 scholen.
Zo hebt u meer kans op een plaats in een school van uw keuze

•

Kinderen die geen rijksregisternummer hebben, kunnen enkel aangemeld worden bij een
school of aanmeldpunt

Belangrijke weetjes
Aanmeldpunten
Geopend op: 19/01 13u-20u 16/02
20/01 9u-17u
17/02
21/01 9u-17u
18/02
Daarna volgens hun openingsuren.

13u-20u
9u-17u
9u-17

Studiewijzer (Den Bell)
2018
Ontmoetingscentrum NOVA
2020
Atlas – Inburgering Antwerpen
2060
Centrum De Wijk-Inloopteam Samik 2060
De Shelter – De8
2140
FMV
2140

Enkel geopend op:
19/01
13u-20u
16/02
13u-20u

DSKO
Buurtsecretariaat
Buurthuis Dinamo
Buurthuis „t Pleintje
Digipunt Atel
Buurtwerk Posthof

2030
2050
2100
2100
2170
2600

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Volgens de wet hebben 2 groepen kinderen voorrang bij de inschrijving:
 Kinderen met een broer of zus hebben die al is ingeschreven dezelfde school
 GOK-leerlingen of niet-GOK-leerlingen, als de school hiervoor kiest
Volgens criteria die bepaald zijn in het LOP-Antwerpen:
 Afstand
o De afstand van de school tot de woonplaats van het kind
o De afstand van de school tot de werkplaats van moeder en/of vader

 Tijdstip
het tijdstip waarop de school wordt bewaard
Scholen kiezen zelf % tijd en afstand (min 30% afstand)
Afstand is voor alle scholen 75% “woon”- en 25% “werk”afstand

U kan met uw vragen terecht bij Studiewijzer:
Tot 25 december:

Vanaf 1 januari:

Lange Gasthuisstraat 29,
2000 Antwerpen

Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen

Website: www.antwerpen.be/studiewijzer
Telefoon: 03 338 33 66
Mail: studiewijzer@stad.antwerpen.be
Open op:
maandag
Dinsdag – vrijdag

13u-18u
13u-16u

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
#vrije plaatsen: 25
Afstand: 54%

tijdstip: 46%

25 vrije plaatsen totaal
 15 broers en zussen melden aan  15 plaatsen voorrang B/Z
 10 andere plaatsen worden verdeeld op basis van de criteria afstand en tijd
o 54% van 10 = 5 plaatsen op basis van afstand
- 4 afstand woonplaats
- 1 afstand werkplaats

o 5 plaatsen op tijdstip

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? voorbeeld
De school heeft, na het verdelen van broers en zussen nog 10 plaatsen vrij. Er melden 12 kinderen aan.
De school kiest voor 54% afstand, 46% tijd
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