Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Lokeren
Eerst aanmelden, dan inschrijven!
Is je kindje geboren in 2019? 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?
1.
-

2.

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 26 januari
en 5 februari 2021 (inschrijven is verplicht - via 03 270 38 05 of www.schoolinzicht.be). Tijdens de
voorafgaande info-avond op 12 januari 2021 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
sporten
jeugdcomplex
van
Lokeren,
Sportlaan
2
(enkel
in
het
Nederlands).
Door corona zijn aanpassingen aan de activiteiten mogelijk! Raadpleeg de website van de school of de website
van school in zicht.
Ga tussen 1 maart (10u00) en 26 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.
3.

Wat gebeurt er na de aanmelding?
Op 20 april krijg je een e-mail of brief. Daarin staat in welke school je jouw kindje kan inschrijven. Dat moet
gebeuren tussen 26 april en 21 mei 2021. 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 1 juni 2021. 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 2019 geboren zijn, moeten aangemeld en ingeschreven
worden. Zij kunnen wel pas starten met school in september 2022.
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
Blijft je kindje op de school waar het nu zit, dan moet je niets doen. Eens ingeschreven, blijft een kind
gewoon ingeschreven op school.

