Gids om je kind
in te schrijven
Schooljaar 2021-2022
Voor kinderen geboren in 2019
(of vroeger)

Temse
basis

in een kleuterschool of
lagere school in Temse
Elk kind geboren in 2019
krijgt gratis een gevuld rugzakje.
Haal het na afspraak af in AC De Zaat
(Frans Boelplein 1, derde verdiep).

Beste ouder
Is je kind geboren in 2019?
Of zoek je een andere school voor je kind?
Lees dan deze brochure.
Hier krijg je informatie over hoe je jouw kind kan inschrijven in de school. Dit is bij alle
kleuterscholen en lagere scholen in Temse hetzelfde.
Broers/zussen en kinderen van personeel van geboortejaar 2019 schrijf je in op school.
Alle andere kinderen meld je aan. Aanmelden betekent dat je via een website doorgeeft
op welke scholen je liefst je kind wil inschrijven. Zo willen we iedereen een gelijke kans
geven om in te schrijven in een school van keuze en vermijden we kampeerrijen.
De inschrijvingsafspraken worden vastgelegd in het LOP, het lokaal overlegplatform
voor het basisonderwijs in Temse. Daarin zitten alle scholen, de gemeente en andere
organisaties uit onderwijs en welzijn.
Heb je vragen over het aanmelden?
Wens je hulp bij het aanmelden?
Achteraan de brochure vind je de contactgegevens van de medewerkers.
Veel succes!
Magda De Meyer
Voorzitter Lokaal overlegplatform
Temse basisonderwijs
Magda.demeyer@skynet.be
0476 94 91 31

Aanmelden en
inschrijven
stap voor stap
Je kindje is geboren
in 2019 of je kindje
verandert volgend
schooljaar van school
Je kind heeft
GEEN broer/zus
op school of hij/zij
is GEEN kind van
schoolpersoneel
(zie ook p 5)
Je kindje heeft een
broer/zus op school
of hij/zij is kind van
schoolpersoneel.
(zie ook p.4)
Je kind is niet
geboren in 2019

Je kindje is
geboren in 2019

Schrijf hem/haar
rechtstreeks in op school
van 11 januari 2021
tot en met 5 februari 2021

Maak je
schoolkeuzes

Meld je kind aan
van 1 maart tot 26 maart 2021
www.naarschoolintemse.be

Ontvang een bericht
vanaf 22 april 2021

Schrijf je kind in
op school van
26 april tot 21 mei 2021

Aanmelden/inschrijven broers, zussen
en kinderen van personeel
Goed om weten
Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader of
moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.
Voldoe je als personeelslid aan de voorwaarden om je kind met voorrang in te schrijven?
Vraag informatie bij de directeur van de school.

Je kindje
is geboren
in 2019

Broers/zussen en kinderen van personeel geboren in 2019
schrijf je in op school.
Dit kan van maandag 11 januari 2021 vanaf 8u30 tot en met
vrijdag 5 februari 2021 tot 15u30. Haasten is niet nodig. Maak
een afspraak met de school tijdens deze periode. De school
kan de inschrijving niet weigeren.

Opgelet:
- Na deze periode heb je geen voorrang meer. Dan moet je wel aanmelden en dan ben je niet
zeker van een plaats op je voorkeurschool.
- Door corona kan het zijn dat inschrijven van broer/zus/kind van personeel digitaal verloopt.
Meer info krijg je bij de school en vind je op de website: www.naarschoolintemse.be .

Je kindje is
NIET geboren
in 2019

Volg de stappen op pagina 5 en 6.

Aanmelden en inschrijven
van andere kinderen
-

Is je kindje geboren in 2019 en zit er geen broer/zus op school?
Is je kindje niet geboren in 2019 en zit er een broer/zus op school?
Of wens je een ouder kind volgend schooljaar van school te veranderen?

Dan verloopt de inschrijving in volgende stappen:

Stap 1: Maak je schoolkeuzes
- Maak kennis met de scholen. Lees verder pagina 13.
- Kies verschillende scholen. Plaats die in de volgorde van je keuze. Als er voldoende plaatsen zijn
krijg je de eerste voorkeur. Zijn er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen dan worden de plaatsen
verdeeld op basis van enkele criteria. Lees verder pagina 6.
- Op de website vind je voor de start van de aanmeldingsperiode een overzicht van de vrije plaatsen
per school en per geboorte- en leerjaar terug.

Stap 2: Meld je kind aan op de website: www.naarschoolintemse.be
- Ga tussen 1 maart 2021 (9u) en 26 maart 2021 (15u) naar de website: www.naarschoolintemse.be
en meld je kind aan.
- Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op de website. Geef je bewust foute
informatie dan is je aanmelding ongeldig.
- Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol zolang je maar binnen deze periode aanmeldt.
- Hulp nodig? Achteraan de brochure vind je contactgegevens van de medewerkers.

Opgelet!
Je krijgt een bevestigingsmail als het invullen van de aanmeldingsfiche gelukt is. Deze bevestiging is
jouw bewijs. Neem zeker contact op als je geen mail ontving (contactgegevens: zie achteraan de
brochure).

Stap 3: Ontvang een bericht
- Je ontvangt vanaf 22 april 2021 een brief en een e-mail met info van de school waar je je kind kan
inschrijven. Dit is je ticket om in te schrijven.

Stap 4: Schrijf je kind in op school
- Je maakt een afspraak met deze school tussen 26 april en 21 mei 2021.
- De inschrijving is in orde van zodra je de leerlingenfiche ondertekent.
- Mis deze periode niet, nadien is je ticket niet meer geldig en kan je enkel vanaf 1 juni 2020 (vanaf
8u30) inschrijven in een school met vrije plaatsen.
- Door corona kan het zijn dat stap 4 digitaal verloopt. Meer info krijg je bij de school en vind je op de
website: www.naarschoolintemse.be .

Hoe wordt de school aan je toegewezen?
Zijn er voldoende plaatsen op school?
Dan hebben alle kinderen een plaats op hun school van eerste keuze.

Zijn er onvoldoende plaatsen op school?
Bij tekort aan plaats gaat de voorrang:
- Eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel:
• Broers/zussen van geboortejaar 2019 worden met voorrang ingeschreven van 11 januari tot
5 februari 2021.
• Zijn ze ouder dan van geboortejaar 2019 dan moeten ze aanmelden en worden ze als eerste
gerangschikt bij het verdelen van de beschikbare plaatsen.
- Voor de geboortejaren 2019, 2018 en het eerste leerjaar voorziet elke school plaatsen voor
indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen.
Indicatorleerlingen zijn:
• Kinderen van wie het gezin een schooltoeslag ontving in het schooljaar 2019-2020 of in schooljaar
2020-2021.
• Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs of geen getuigschrift van het
tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs heeft.
Een indicatorleerling voldoet aan tenminste één van beide voorwaarden.
- Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere
aangemelde kinderen bepaald in de eerste plaats volgens schoolkeuze en in de tweede plaats
volgens afstand. Voor de afstandsberekening geef je het domicilie- en/of het werkadres op.
Per schoolvoorkeur wordt de kortste wandelafstand berekend via Google Maps.

Opgelet:
Verhuis je binnenkort? Neem voor het aanmelden contact op met de dienst onderwijs of
LOP-deskundige (contactgegevens zie achteraan folder)
Als werkadres beschouwen we:
• Het werk waaruit je een inkomen haalt (geen vrijwilligerswerk).
• Werk je via een interimkantoor, dan kan je als werkadres de concrete werkplaats opgeven. Dit is
aantoonbaar via een attest van de werkgever.
• Oefen je een zelfstandig beroep uit dan noteer je het adres van het kantoor, winkel,… .
De adrescontrole gebeurt bij inschrijving op school. De school controleert het adres via het kids-ID of
via een uittreksel uit het bevolkingsregister. Gaf je een werkadres op, dan controleert de school dit via
een attest van de werkgever.
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Van 1 tot 26 maart: alle andere
kinderen van 2019 en kinderen die in
het schooljaar 2021-2022 van school
willen veranderen melden zich aan.
22 april: datum bekendmaking
resultaten.
Van 26 april tot 21 mei: inschrijven
met ticket.

juni
D

Van 11 januari tot 5 februari:
broers/zussen van geboortejaar 2019
schrijven zich rechtstreeks in op school.

Vanaf 1 juni: start vrije
Inschrijvingsperiode voor wie niet is
aangemeld.

9
ol.

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
GO! CLB Prisma

(begeleidt de basisscholen van het
Gemeenschapsonderwijs)
Dr. A. Verdurmenstraat 2
9100 Sint-Niklaas
03 776 02 16
info@go-clbprisma.be
www.go-clbprisma.be

Vrij CLB Waas en Dender
(begeleidt de vrije basisscholen)
Ankerstraat 63
9100 Sint-Niklaas
03 316 20 00
sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be
www.vclbwaasdender.be

Wat doen Centra voor leerlingenbegeleiding?
Centra voor leerlingenbegeleiding helpen je bij vragen over onder meer opvoeding, gezondheid, leren
en ontwikkeling, welbevinden in de school of de klas.
Centra voor leerlingenbegeleiding werken op vraag.
Je mag dus zelf het CLB contacteren.

Verslag buitengewoon onderwijs
Om naar het buitengewoon onderwijs te kunnen gaan, is een verslag nodig. Enkel het CLB kan dit
verslag uitschrijven. Een verslag wordt niet zomaar geschreven. Hiervoor is onderzoek en advies nodig.
Samen met de school en het CLB wordt gezocht naar de beste oplossing voor je kind.
Gaat je kind volgend schooljaar naar een school voor buitengewoon onderwijs? Neem contact op met
de school voor meer info.

Kies de school van je voorkeur.
De onderwijsnetten

Bij het scholenoverzicht vind je steeds een afkorting: Vrij of GO!

Vrij

GO!

Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Contact: Jan Goethals
codi@ksts.be
of 0468 02 55 36

Gemeenschapsonderwijs
Contact: Patrick Wittock
baocodi@sgr17.net
of 0476 84 51 33
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Temse
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Scholen in Temse

■ Uitsluitend kleuteronderwijs
■ Kleuteronderwijs en lager onderwijs
■ Uitsluitend lager onderwijs
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Steendorp
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1

Vrije basisschool Priester Poppe

VRIJ

2

Vrije basisschool Tielrode

VRIJ

3

Freinetschool De Kolibrie

GO!

4

De Vierklaver

GO!

5

Vrije basisschool Heilig Hart

VRIJ

6

De Klimroos

GO!

7

Vrije basisschool Sint-Amelberga

VRIJ

8

Vrije basisschool Sint-Jozef Velle

VRIJ

9

Vrije kleuterschool Hollebeek

VRIJ

10

Vrije lagere school Hollebeek

VRIJ

11

Leefschool De Wijsneus

GO!

12

Vrije basisschool Sint-Henricus

VRIJ

Dorpstraat 107
Elversele
Kaaistraat 1
Tielrode
Kerkstraat 14
Tielrode
Azalealaan 101
Temse
Cauwerburg 2 Sint-Amelbergalaan 1
Temse
Clem. De Landtsheerlaan 3
Temse
Scheldestraat 62 Akkerstraat 42
Temse
Velle 129
Temse
Hollebeek 2
Temse
Hollebeek 6
Temse
Eupenlaan 13
Temse
Gelaagstraat 161 en 78
Steendorp

052 46 42 78
03 771 08 43
03 771 39 31
03 771 08 84

directie@basisschool-elversele.be
www.basisschool-elversele.be
directie@basisschooltielrode.be
www.basisschooltielrode.be
directie@fsdekolibrie.be
www.fsdekolibrie.be
directie@vierklaver.be
www.vierklaver.be

03 771 32 47

directeur@edu.heiligharttemse.be
www.heiligharttemse.be

03 771 07 12

bs.klimroos.temse@telenet.be
www.klimroostemse.be

03 771 06 03

directie@sintamelbergaschool.onmicrosoft.com
www.sint-amelbergaschool.be

03 711 08 03
03 771 37 62
03 711 32 53
03 771 06 90
03 774 23 10

bsvelle.directie@gmail.com
www.basisschool-velle.be
kleuter.hollebeek@belgacom.net
www.hollebeekscholen.be
directie.lager@hollebeekscholen.be
www.hollebeekscholen.be
directie@wijsneustemse.be
www.wijsneustemse.be
directie.steendorp@ksts.be
www.basisschool-steendorp.be

Naar school in Temse
Maak kennis met de scholen.
De keuze van een school is belangrijk.
Om je te helpen in dit proces geven de scholen in Temse je de kans om hen beter te
leren kennen via een gemeentelijk evenement.
Door de coronamaatregelen is het nog onduidelijk hoe de activiteit wordt
georganiseerd.
In januari 2021 ontvang je meer informatie via:
- de post, alle Temsese gezinnen met een kindje geboren in 2019 krijgen
een uitnodiging.
- de website www.naarschoolintemse.be .

Veelgestelde vragen:
aanmelden en
inschrijven
Mag ik mijn kind bij meerdere scholen
aanmelden?
Ja. Je kiest minstens één school. We raden aan
meerdere scholen aan te duiden! Het verhoogt je kans
op een school van je keuze.
Welke school zet ik op plaats 1?
Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wil
sturen op de eerste plaats. Ook als er op het moment
van aanmelden maar weinig of geen vrije plaatsen
zijn. Misschien ontvang je toch een inschrijvingsticket
of komt er later een plaats vrij. De school neemt
contact met je op als er een plaats vrijkomt.
Hebben mensen die zich eerst aanmelden meer
kans op een plaats?
Neen. Bij aanmelden speelt het tijdstip geen rol
zolang het binnen de voorziene periode gebeurt.
Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?
Op de website vind je voor de start van de
aanmeldingsperiode een overzicht van de vrije
plaatsen per school en per geboorte- en leerjaar
terug.
Wat moet ik doen als ik nog iets wil veranderen
tijdens de aanmeldingsperiode?
Neem contact op met de Onderwijsdienst Temse of
met de LOP-deskundige. Contactgegevens vind je
achteraan de brochure.
Ik heb geen computer, wat kan ik doen?
Je kan aanmelden via tablet of smartphone.
Zo niet, maak een afspraak met één van de
medewerkers. Meer info zie achteraan de brochure.
Wordt er een school verplicht toegewezen die ik
niet wil?
Neen. Er wordt enkel gekeken naar de scholen die je
koos. Om te voorkomen dat je kind geen plaats heeft,
vul je best alle scholen van voorkeur in. Hoe meer
scholen je invult, hoe meer kans op een plaats.

Wat als ik mijn kind niet aanmeld?
Dan kun je vanaf dinsdag 1 juni 2021 om 8u30 nog
een plaats zoeken, maar verschillende scholen zullen
vol zijn. We raden je aan om zeker aan te melden!
Mijn kind is aangemeld. Is mijn kind dan ook
ingeschreven op school?
Neen. Je moet nog langs gaan op de school. Door
corona kan de inschrijving ook digitaal gebeuren.
Meer info krijg je bij de school.
Wat moet ik meenemen bij de inschrijving van
mijn kind op school?
De kids-ID, de ISI+-kaart van je kind of een ander
officieel document van je kind, bijvoorbeeld van
Fedasil.
Wat gebeurt er als mijn kind op een school
ingeschreven wordt?
De school controleert de gegevens van je kind.
Bij inschrijving verklaar je je akkoord met het
schoolreglement en de pedagogische aanpak
van de school. Na inschrijving ontvang je een
inschrijvingsbewijs.
Wat gebeurt er als de school mijn kind niet kan
inschrijven?
De school noteert de naam van je kind in het
inschrijvingsregister. Je krijgt een weigeringsdocument met daarop een rangnummer.
Tot en met 30 juni 2022 kun je met dat rangnummer
een vrijkomende plaats verkrijgen.

Wanneer kan mijn kleuter starten op school?
Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar is, op één van de volgende instapdagen:
Wie mag mijn kind inschrijven?

Geboren ten laatste op

De instapdatum is…

1 maart 2019

woensdag 1 september 2021 (na de zomervakantie 2021)

8 mei 2019

maandag 8 november 2021 (na de herfstvakantie)

10 juli 2019

maandag 10 januari 2022 (na de kerstvakantie)

1 augustus 2019

dinsdag 1 februari 2022

7 september 2019

maandag 7 maart 2022 (na de krokusvakantie)

19 oktober 2019

maandag 19 april 2022 (na de paasvakantie)

30 november 2019

maandag 30 mei 2022 (na Hemelvaart)

Kinderen geboren van 1 december 2019 tot en met 31 december 2019 starten op
donderdag 1 september 2022, maar moeten al aangemeld en ingeschreven worden
omdat ze geboren zijn in 2019.
Alleen personen met ouderlijk gezag kunnen inschrijven, dit zijn de ouders of een voogd.
De inschrijving kan gebeuren door één van de ouders, maar als de school weet dat de
andere ouder niet akkoord is, dan kan de school de inschrijving weigeren. Grootouders of
pleegouders kunnen inschrijven bij volmacht van de ouders.
Hoe krijg je een schooltoeslag?
Vanaf schooljaar 2019-2020 moet je dit niet meer aanvragen, de toekenning gebeurt
automatisch.
Meer vragen en antwoorden vind je terug op de website www.naarschoolintemse.be

Hulp nodig bij het
aanmelden?
Kom langs in de bibliotheek Temse op 14 maart of 21
maart van 10u tot 12u30 (Oeverstraat 15, Temse)
Of maak een afspraak met:

Zij kunnen jou na afspraak ontvangen op volgende
plaatsen:
- AC De Zaat (3de verdieping)
Frans Boelplein 1 – 9140 Temse
- OCMW Temse
Kouterstraat 1 – 9140 Temse

Meer informatie nodig?

Temse
basis

		

Aanmeldings- en
inschrijvingsvragen?
- Bekijk de veel gestelde vragen op de website:
www.naarschoolintemse.be
- Vind je op de website geen antwoord op je vraag?
Mail de helpdesk: aanmelden@temse.be
- Of bel naar:
o Onderwijsdienst Temse
Sofie Van Ranst: 03 710 12 28
o Lokaal overlegplatform Basisonderwijs Temse
Evy D’hollander 0492 15 90 54

Verantwoordelijke uitgever: Magda De Meyer, Kasteelstraat 82, 9140 Temse
Ontwerp: 7de Publiciteit en illustratie, PORTUS berkenboom

- Onderwijsdienst Temse
03 710 12 28 - onderwijs@temse.be
- Brugfiguur Temse
0478 56 71 84 - onderwijs@temse.be
- Huis van het Kind Temse
0475 45 78 58 - info@huisvanhetkindtemse.be

