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Aanmelden en inschrijven 
voor schooljaar 2021-2022

Voorrangsgroepen - Kinderen geboren Kinderen die van school
broertjes en zusjes èn in 2019 willen veranderen in
kinderen van personeel ’21-’22 



EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN
ALLE kinderen geboren in 2019 melden eerst aan.

Ook wanneer je kind pas vanaf 1 september 2022 naar school gaat!

Je meldt je kind aan via de website 

www.naarschoolinvilvoorde.be

Aanmelden kan van maandag 01/03/2021 om 9.00 u. tot en met woensdag 
31/03/2021 om 16.00 u. 

http://www.naarschoolinvilvoorde.be/


EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN
ALLE kinderen die voor het schooljaar 2021-2022 van school willen 
veranderen, melden eerst aan.

Ook kinderen die geboren zijn in 2018 die nog nooit naar school 
gingen, melden eerst aan

Je meldt je kind aan via de website 

www.naarschoolinvilvoorde.be

Aanmelden kan van maandag 01/03/2021 om 9.00 u. tot en met 
woensdag 31/03/2021 om 16.00 u. 

http://www.naarschoolinvilvoorde.be/


Aanmelden
Bij het aanmelden moet je een aantal vragen beantwoorden.

Vul de gevraagde gegevens in op de website.

Die gegevens hebben we nodig om een plaats aan je kind toe te 
wijzen.

We vragen …

- of je wel of niet een schooltoeslag ontvangt binnen het groeipakket 

- naar het diploma van de moeder

Deze vragen zijn belangrijk om te weten in welke groep je kind 
voorrang krijgt.



Indicator – en Niet-Indicatorleerling

① indicatorleerling ②niet-indicatorleerling

diploma moeder alle andere kinderen

schooltoeslag



Schoolkeuzes maken 

• Minimum 1 schoolkeuze maken

• Meerdere schoolkeuzes maken is sterk aangeraden

We raden je aan om minimum 3 schoolkeuzes aan te duiden.
Dit verhoogt de kans op een school van jouw keuze.



Toewijzingen 

Zijn er meer vrije plaatsen dan er kinderen aanmelden voor dat 
geboortejaar of leerjaar?

We kunnen je eerste schoolvoorkeur volgen.

Je kind kan ingeschreven worden in de school van je hoogste keuze.



Toewijzingen 
Zijn er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen voor dat geboortejaar 
of leerjaar?

De afstand tot de school is bepalend.

Wie het dichtst bij de school woont of wiens ouder het dichtst bij de 
school werkt, wordt eerst gerangschikt.

Voor °2019, °2018 en voor het 1ste leerjaar wordt dit berekend per 
contingent indicator en niet-indicatorleerling.

De afstand wordt berekend in wandelafstand.



GEEN toewijzing in je eerste voorkeurschool 

Je komt op de wachtlijst van deze school.

De wachtlijst blijft geldig tot en met de 5de schooldag van oktober.  

Voor °2019 blijft de wachtlijst geldig tot einde juni 2022.

De school contacteert je als er een plaats vrijkomt voor jouw kind.



Toewijzingsresultaat 

Uiterlijk 30 april 2021 ontvang je het toewijzingsresultaat.

Je ontvangt een mail waarin staat in welke school je jouw kind kan 

inschrijven.

Dit noemen we je ticket.



Toewijzingsresultaat:
er zijn 3 mogelijkheden 

→ Je kan je kind inschrijven in de school van je eerste voorkeur.

→ Je kan je kind inschrijven in een andere school van je voorkeur.

→ Je kan je kind in geen enkele school inschrijven.



Inschrijven met ticket 

Van maandag 03/05/2021 tot en met woensdag 26/05/2021

Opgelet! Coronamaatregelen



Opvissen 
Vanaf het moment dat er wordt ingeschreven kan een ouder beslissen 
de toewijzing niet om te zetten in een inschrijving.

De school contacteert binnen de 4 schooldagen de ouders op de 
wachtlijst op basis van de plaats op deze wachtlijst.

De ouder krijgt 5 schooldagen om te reageren:

- Inschrijven (en eventueel uitschrijven in een andere school)

- Niet inschrijven, dan wordt de volgende op de wachtlijst 
gecontacteerd.



Niet aangemeld? of
Toch liever een andere school? 

Tijdens de vrije inschrijvingsperiode kan je jouw kind inschrijven in 
een school waar nog vrije plaatsen zijn.

De vrije inschrijvingsperiode start op dinsdag 01/06/2021

Opgelet! Coronamaatregelen



Bezoek de website 
www.naarschoolinvilvoorde.be

• Voor actuele informatie

• Voor een overzicht van de vrije plaatsen

• Op maandag 01/03/2021 om 9,00 u. wordt de aanmeldingsknop 
actief en kan je jouw kind aanmelden.

Het tijdstip van aanmelden maakt geen verschil voor de    
rangordening en toewijzing van je kind.

http://www.naarschoolinvilvoorde.be/


Welke scholen doen mee?

Alle gewone kleuter- en lagere scholen in Vilvoorde

www.naarschoolinvilvoorde.be

http://www.naarschoolinvilvoorde.be/


TIJDLIJN aanmelden en inschrijven ’21 - ’22



Niet gevonden wat je zocht?
Neem contact met de LOP-deskundige

02 553 17 99

nanda.dreesen@ond.vlaanderen.be


