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I N F O B R O C H U R E

Naar de kleuter- of
lagere school

in

Via deze brochure informeren we
toekomstige leerlingen en hun ouders

graag over de verschillende
onderwijsinstellingen in onze gemeente.

Het basisonderwijs is goed
vertegenwoordigd in de verschillende

wijken en over de verschillende
onderwijsnetten. 

Er is vast een school die jouw voorkeur
geniet.

 



Beste ouder,
Je peuter mag voor het eerst naar school?
Of je hebt een kind dat van school wil veranderen?
Dan is de informatie in deze brochure nuttig voor jou.
De keuze van een school is belangrijk. Neem er dan ook de nodige tijd voor.
Wil je vooraf kennismaken met de school? Ook dat kan.

We werken met één centraal elektronisch
aanmeldingssysteem voor alle Boortmeerbeekse basisscholen. 
Deze brochure geeft jou informatie over het moment van
aanmelden en inschrijven in een kleuter- of lagere school in
Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken. Via de website van de
gemeente kan je jouw kind eenvoudig aanmelden.
Alle scholen werken volgens dezelfde afspraken.
Zo willen wij het voor jou als ouder makkelijker maken en
iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school
van jouw keuze.

Nadien, op 1 september 2023 of op de
instapdag, kan je kind starten op de
school van je keuze.
             

H O E  W E R K T  H E T ?
Aanmelden en inschrijven gebeurt in drie stappen:

Aanmelding
Je meldt je kind aan voor de scholen van je keuze 
tussen 28 februari (12 uur) en 21 maart 2023 (12 uur)

Toewijzing 
Je krijgt een mail of brief. Daarin staat in welke school
je je kind kan inschrijven.
uiterlijk op vrijdag 21 april 2023

Inschrijving
De school contacteert je om je kind in te schrijven
tussen 25 april en 15 mei 2023 (16 uur)



A A N M E L D E N

Van 28 februari tot en met 21 maart 2023 melden ook alle scholen van
Boortmeerbeek zich digitaal aan voor het schooljaar 2023-2024. Sommige
scholen hebben minder plaatsen dan leerlingen die willen inschrijven. Je
vindt het aantal beschikbare plaatsen terug bij de info van de school.

V O O R  W E L K E  K L A S S E N ?

Alle klassen van de lagere school

Kleuters geboren in 2020, 2019, en 2018

Kleuters geboren in 2021

Kinderen van het geboortejaar 2021 moeten zich ook
aanmelden en inschrijven, ook al starten ze pas op 1
september 2024 ( schooljaar 2024-2025).
Voor deze kinderen zijn er verschillende instapdata.

W A N N E E R  I N S T A P P E N ?

01/03/2021                                   Zomervakantie 2023            01/09/2023
06/05/2021                                   Herfstvakantie                       06/11/2023
08/07/2021                                   Kerstvakantie                         08/01/2024
01/08/2021                                   Instap 1 februari 2024          01/02/2024
19/08/2021                                   Krokusvakantie                      19/02/2024
15/10/2021                                   Paasvakantie                          15/04/2024
13/11/2021                                   Hemelvaart                             13/05/2024
Vanaf 22/11/2021                        Zomervakantie 2024             02/09/2024

Kinderen geboren t.e.m. Komen na ... Dus vanaf ...

Ben je op zoek naar de juiste instapdatum? 
Dan kan je deze tool gebruiken:
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-
instapdatum-voor-je-kleuter



Broers/zussen van bestaande leerlingen en
kinderen van schoolpersoneel hebben
voorrang.             

W I E  M E L D  J E  A A N ?

Hieronder kan je de scholen noteren volgens je voorkeur. 
Zet je favoriete school altijd op nummer 1.

Broers en zussen van kinderen die naar school gaan
in één van de Boortmeerbeekse scholen. Broers of
zussen zijn alle kinderen die samenwonen op
hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder
hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.
Kinderen van schoolpersoneel.

VOORRANGSGROEPEN

Oplijsten - vanaf 15 februari 2023
Maak een lijst met scholen waar je jouw kind graag wil
inschrijven. Het aantal beschikbare plaatsen vind je ten
laatste terug 15 februari 2023 terug op de website
Aanmelden (link via www.boortmeerbeek.be).
Je mag zoveel scholen ingeven als je wil. Het is verstandig
om meerdere scholen te kiezen. Zo maak je meer kans op een
inschrijving. Dit beïnvloedt je eerste keuze niet.

Nieuwe kleuters en leerlingen
ALLE KINDEREN

H O E  G A  J E  T E  W E R K ?

school 1:
 

school 2:
 

school 3:



T O E W I J Z I N G

broers/zussen, kinderen personeel
VOORRANGSGROEPEN

Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft geen
invloed op de toewijzing van beschikbare plaatsen.

Digitaal aanmelden- van 28 februari 2023 (12 uur) tot 21
maart 2023 (12 uur).
Je kan vanaf 28 februari 2023 je kind digitaal aanmelden via
het aanmeldingsformulier op de website van de school. Dit
kan tot en met 21 maart 2023, 12 uur.

De toewijzing van plaatsen gebeurt automatisch door een
computersysteem. De computer wijst elke leerling toe aan één school
a.d.h.v. verschillende criteria en een rangorde.

SCHOOLKEUZE

Hier wordt rekening gehouden met het domicilieadres
van het kind. De afstand wordt berekend in
vogelvlucht tot het officiële adres van de school.

AFSTAND

bij gelijke afstand
TOEVAL

Je krijgt een e-mail of een brief van de toewijzing. 
Daarin staat waar je je kind kan inschrijven.
De school neemt contact met je op om een afspraak te
maken om je kind in te schrijven.

Heb je op 21 april 2023 nog geen nieuws ontvangen, mail dan
naar aanmelden.school@boortmeerbeek.be. We helpen graag
verder.

ALLE ANDERE KINDEREN



I N S C H R I J V E N

Inschrijven van 24 april 2023 tot 15 mei 2023 (16 uur)

Maak een afspraak met de school.

Ga naar de school om je kind in te schrijven of
digitaal via het inschrijvingsformulier.

De inschrijving is pas definitief als je akkoord gaat
met het schoolreglement en het pedagogisch
project van de school.

V R I J E  I N S C H R I J V I N G  &  W A C H T L I J S T

Wat gebeurt er als je kind niet ingeschreven kan worden in
een gekozen school?
Wat als er geen plaats meer is?

Vanaf dinsdag 23 mei 2023 (9 uur)

V R I J E  I N S C H R I J V I N G

Op 23 mei 2023 (9 uur) starten de vrije inschrijvingen in
de scholen waar nog plaats is.

maandag 22 mei 2023 vind je op de website van
de school onder aanmelden een overzicht met vrije
plaatsen.



Komt er toch een plaats vrij in één van deze scholen? Dan neemt de
school contact met je op. Als je wil, kan je je kind toch nog inschrijven
in deze school. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen als hebt
ingeschreven in een andere school.

Als één of meer van de scholen van hogere keuze die je koos,
geen plaats meer heeft , komt je kind automatisch op de
wachtlijst van die school/scholen te staan.

Je ontvangt de mededeling niet gerealiseerde
inschrijving. Dit is het bewijs van de plaats van je
kind op de wachtlijst.

De wachtlijst is geldig tot vrijdag 6 oktober 2023 voor alle
kleuters en lagere school kinderen. 
Voor kleuters (geboren in 2021) is de wachtlijst geldig tot en
met 30 juni 2024.
De wachtlijst is enkel gebaseerd op het criterium
schoolkeuze.

W A C H T L I J S T



N O G  E E N S  A L L E S  O P  E E N  R I J T J E . . .

Wie? Wanneer?Wat?

SCHOOL

OUDERS

DIGITAAL SYSTEEM
SCHOOL

OUDERS 
SCHOOL

OUDERS

voor 15/02/2023

van 28/02/2023 (12 uur)
tot 21/03/2023 (12 uur)

ten laatste op 21/04/2023

van 24/04/2023 
tot 15/05/2023 (16 uur)

vanaf 23 mei (9 uur)

capaciteitsbepaling
beschikbare plaatsen

aanmeldingsperiode voor
inschrijving

toewijzing
bekendmaking resultaten
aanmelding

inschrijving voor gunstig
gerangschikte leerlingen

vrije inschrijving



D E  W E G W I J Z E R
 

Wij zijn De Wegwijzer, een kleine school
waar iedereen welkom is. Je mag zijn wie je
bent en we helpen je graag groeien naar wie
je wil zijn. We zorgen voor een warme thuis
waar iedereen elkaar kent. Samen met jullie
gaan we op weg om er een leerrijke, leuke en
gezellige tijd van te maken hier op onze
school. 
Team De Wegwijzer staat klaar om je met
open armen te ontvangen. 

Wij kunnen niet van alle kinderen dezelfde
sterren maken, wel zorgen wij ervoor dat ze
allemaal schitteren.
Welkom in onze gezellige dorpsschool in
Hever! Wij zijn fier om alle Kringelingers
mee op pad te nemen in hun ontwikkeling,
dit op eigen tempo en met een groot hart
voor iedereen. 

K R I N G E L I N G

Kringeling
Ravesteinstraat 2
3191 Hever
015 51 86 25
secretariaat@kringeling.be
www.kringeling.be

De Wegwijzer
Hanswijkstraat 20
3190 Boortmeerbeek
015 51 28 83
directieteam@vbsdewegwijzer.be
vbsdewegwijzer.be

mailto:secretariaat@kringeling.be
https://www.kringeling.be/
mailto:directieteam@vbsdewegwijzer.be
https://vbsdewegwijzer.be/


G B S  K L I M B O O M

D E  B O S U I L T J E S

GBS Klimboom
Beringstraat 107
3190 Boortmeerbeek
015 51 52 79
secretariaat@gbsklimboom.be
www.gbsboortmeerbeek.be 

Welkom in GBS Klimboom, het
gemeentelijk onderwijs van Boortmeerbeek. 
Ons gemotiveerd schoolteam staat vanaf
dag 1 klaar om je kind te helpen groeien
binnen onze vertrouwde schoolomgeving.
Ieder kind, elk met zijn eigen noden, zetten
wij centraal zodat we samen kunnen
groeien met onze kinderen. Elk hun eigen
toekomst tegemoet.  

Welkom in het kloppend hart van
Schiplaken!
Een gemotiveerd team van leerkrachten,
ondersteunend personeel en vrijwilligers
staat elke dag klaar om onze jonge bosuiltjes
te begeleiden in hun ontwikkeling.  Dit in een
groen kader waar vertrouwen, structuur en
verantwoordelijkheid centraal staan.
Hier leef je om te leren en leer je om te leven!
De Bosuiltjes…. een warm nest voor
iedereen!

 De Bosuiltjes
Bieststraat 229
3191 Schiplaken
015 61 10 73
info@debosuiltjes.be
www.debosuiltjes.be

mailto:sarah.dupont@gbsklimboom.be
https://www.gbsboortmeerbeek.be/
mailto:info@debosuiltjes.be
https://www.debosuiltjes.be/


(Algemene) hulp bij het lezen va deze brochure?

 Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
          Technologiestraat 1
          1082 Brussel (Sint-Aghata-Berchem)
           Telefoon 02 482 05 72
           E-mail: clb.vgc@clbvgc.be

Vrij CLB Brabant Oost vestiging Keerbergen
            Molenstraat 42, 3140 Keerbergen
            015 50 93 20
            E-mail: info-keerbergen@vrijclbbrabantoost.be

OCMW Boortmeerbeek - sociale begeleiding
            Heverplein 12
            3191 Boortmeerbeek
            015 51 11 45
            E-mail: info@ocmwboortmeerbeek.be

H U L P  N O D I G ?
Vragen over het aanmelden van je kind?
Je kan in eerste instantie terecht bij de school van jouw
voorkeur. Je vindt hun coördinaten in deze brochure. Ze
helpen je met plezier verder.
Ondervind je technische en/of praktische problemen bij
het aanmelden, dan kan je dit melden via
aanmelden.school@boortmeerbeek.be




