
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 2020 worden met voorrang ingeschreven van 17 

januari tot 11 februari 2022. 

• Zijn ze ouder dan van geboortejaar 2020 dan moeten ze aanmelden en worden 

ze als eerste gerangschikt bij het  van de beschikbare plaatsen. 

- Voor de geboortejaren 2020, 2019 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 2020-

2021 of in schooljaar 2021-2022. 

• 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. 

 

LET OP: 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.  



 
 


