
Subscribe your child to kindergarten or to a primary school in 
Lokeren 

 
First sign in, then subscribe! 
 
You have a child born in 2020? Or you want to choose another school in Lokeren for 
your child? In that case, this is important information for you.  
 

In Lokeren all primary schools and kindergartens use het same system: first you have 
to sign in. Signing in means that you choose possible schools for your child on the 
website.  

How can you sign in? 
 
1. Visit schools and make several school choices  
- Trough visiting an individual school 

Do you want to visit an individual school? Make an appointment! They gladly will explain the school project 
to you 

- Trough the Project “School in zicht” 

Participating schools: Bengel, Duizendvoet, Onze Lieve Vrouwecollege, Madelief, Springplank, De Tovertuin 
en Veertjesplein  
On February 8th and February 11th you can visit different schools in the center of Lokeren (registration is 
required - 03 270 38 05 or www.schoolinzicht.be). Previously on January 25th “School in zicht” organizes an 
information session. Subjects like: “What are the goals, the method of the project “School in zicht?” and 
“How can I sign in for my child?” will be explained. You also meet the participating schools for the first time. 
Location: Sport-en jeugdcomplex, Sportlaan 2. Information only in Dutch.  
Adjustments due to corona are possible, check the School in zicht website. 
 

2. Sign in for you child between Februart 21st (10 a.m.) and March 25th (4. p.m.) on the website 

www.naarschoolinlokeren.be 
   
Make several school choices : which school do you prefer, and if that school is already full, which is 
your second or third choice? The best thing to do is to choose different schools. Your preference will be 
respected as much as possible.  
After your child has been signed in, you will immediately get a confirmation. If not, you have to get in contact 
with the number below right away. The exact moment of signing in between the limited dates is not 
important. Those who sign in the last day have exactly the same chances as those who signed in the first 
day. 

 
3. Result 

On  April 19th, you will receive a mail/letter with the result. It will mention the name of the school where you 
can subscribe your child. This will have to take place between April 25th and May 20th only.   
Order: If there are enough places at the school of your choice, all the children can be admitted. 

If more children have signed in than the available places? Then the children are ranged : 

- Children who have a brother or a sister already registered at the school, or children of 
school staff have priority. You will have the possibility to indicate that on the website.  

- All schools respect the social mix. Therefor every school has room for 40% of ‘indicator-pupils’. 
Indicator-pupils are children whose family comply to at least one of these indicators : the family 
received a school allowance or the mother has no  secondary school certificate (recognized by the 
Flemish government if it’s a foreign certificate).  

- If there are not enough places, also the distance between the child’s home address or the 
working address of one of the parents and the school address will be taken into consideration.  

 
Why is it better to sign in ?  Parents who do not sign in for their child, can only subscribe at the school of 
their choice from May 31th  2022 only. Almost all the children from Lokeren will have signed in by that time 
and will be subscribed already, so it might not be possible to find a place at a school nearby or at the school of 
your choice. Mind you !! Also children born in 2020 but at the end of the year and who will not be able to 
attend school in 2022-2023  have to be signed in and subscribed already. If not they might not have a 
school. However they will only attend school for the first time in September 2023.  
 
Do you need more information or assistance for signing in ? You can get more information at the schools 
themselves, or at the Lokeren Town Hall (Joëlle Mahy: Sport-en Jeugdcomplex – Sportlaan 2 – 9160 Lokeren; 
tel 09 340 96 02) or at the LOP (Ministerie van Onderwijs en Vorming – Evy D’hollander 04912 15 90 54 of 
evy.d.hollander@ond.vlaanderen.be)  More information on : www.naarschoolinlokeren.be  
 
If your child stays at its present school, you don’t have to do anything. Once your child has been subscribed, it 

stays subscribed.  

http://www.schoolinzicht.be/
mailto:evy.d.hollander@ond.vlaanderen.be
http://www.naarschoolinlokeren.be/


 

Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren 
 
Eerst aanmelden, dan inschrijven! 
 
Is je kindje geboren in 2020? Of wil je een andere school kiezen voor je 
kind? Dan is dit voor jou belangrijke informatie.  

 
In Lokeren moet je je kindje eerst aanmelden voor de inschrijving. Dit betekent dat 
je via een website registreert op welke scholen je jouw kind het liefst inschrijft.  

 
Aanmelden: hoe gaat dat? 
 
4. Bezoek en kies verschillende scholen.  
- Via de school zelf  

Wil je kennis maken met een school? Maak dan een afspraak, zij stellen graag hun project aan je voor. 
- Via het project School in zicht  

Deelnemende scholen: Bengel, Duizendvoet, Onze Lieve Vrouwecollege, Madelief, Springplank, De Tovertuin 
en Veertjesplein  
Je kan deze verschillende scholen leren kennen op de openschooldagen van School in zicht op 8 en 11 
februari 2022 (inschrijven is verplicht - via 03 270 38 05 of www.schoolinzicht.be). Tijdens de 
voorafgaande info-avond op 25 januari 2022 krijg je uitleg over de werking van School in zicht, het 
aanmeldingssysteem en kan je de deelnemende scholen voor de eerste keer ontmoeten. Dit vindt plaats in 
het sport- en jeugdcomplex van Lokeren, Sportlaan 2 (enkel in het Nederlands). 
Door corona zijn aanpassingen aan de activiteiten mogelijk!  
 

5. Ga tussen 21 februari (10u00) en 25 maart (16u00) naar de website  

www.naarschoolinlokeren.be 
 
Registreer er je kindje en geef aan welke school je het liefst wil voor je kind. En als daar geen plaats 
meer zou zijn: wat is dan je tweede en derde keuze? Kies verschillende scholen. Er wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de hoogste keuze.  
 
Na de aanmelding krijg je meteen een bevestiging. Hou die bevestiging ook goed bij, dit is het bewijs dat 
je geldig hebt aangemeld. Kreeg je dit niet? Neem dan zeker contact op! 
 
Het exacte moment van aanmelden is niet belangrijk. Wie de laatste dag van deze periode aanmeldt, heeft 
evenveel kans op een plaatsje als wie dat op de eerste dag doet.  

 
6. Wat gebeurt er na de aanmelding? 
 

Op 19 april krijg je een e-mail of brief. Daarin staat in welke school je jouw kindje kan inschrijven. Dat moet 
gebeuren tussen 25 april en 20 mei 2022. Daarna kun je geen beroep meer doen op deze voorrang.  

 
      Hoe verloopt de rangschikking?  
      Als er genoeg plaatsen zijn op de school, dan kunnen alle kinderen er inschrijven. 
      Als er meer kinderen aangemeld zijn dan dat er plaats is, dan gebeurt er een rangschikking:  

- Kinderen met een broer of zus op de school of met een ouder die er werkt, hebben voorrang.  
- Elke school houdt rekening met de sociale mix op school. Daarom is er in elke school plaats voor 

minstens 40% kinderen van wie het gezin een schooltoelage heeft, of waarvan de mama geen diploma 
secundair onderwijs heeft (of een diploma dat niet erkend is door de Vlaamse overheid).  

- Daarnaast telt ook de afstand van het domicilieadres van het kind of het werkadres van één van 
de ouders tot de school mee voor de rangschikking. Wie dichter woont, heeft meer kans om toegang te 
krijgen tot de school.  

 
Waarom aanmelden? Als je je kindje niet aanmeldt, kan je pas gaan inschrijven vanaf 31 mei 2022. De 
meeste kinderen in Lokeren zijn dan al aangemeld en ingeschreven. Het risico bestaat dat je dan geen plaats 
meer hebt in een school in de buurt of in een school die je graag wilt. Meld dus zeker aan! 
Let op! Ook kinderen die op het einde van 2020 geboren zijn, moeten aangemeld en ingeschreven 
worden. Zij kunnen wel pas starten met school in september 2023.  
 
Heb je meer info of hulp nodig bij het aanmelden? De scholen, het OCMW en de stad Lokeren (Joëlle Mahy: 
Sport- en jeugdcomplex– Sportlaan 2 - 9160 Lokeren; Tel. 09 340 96 02) helpen jou om aan te melden. Met je 
vragen over de procedure kan je terecht bij het LOP (ministerie van Onderwijs en Vorming – Evy D’hollander 
0492/ 15 90 54 of evy.dhollander@ond.vlaanderen.be). Meer info: zie www.naarschoolinlokeren.be 
 

http://www.schoolinzicht.be/
http://www.naarschoolinlokeren.be/
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Blijft je kindje op de school waar het nu zit, dan moet je niets doen. Eens ingeschreven, blijft een kind 
gewoon ingeschreven op school.  

 


