
Zapisanie dziecka do przedszkola- lub szkoły podstawowej w Temse 
 

Najpierw zgłoś, potem zapisz! 
 
Czy twoje dziecko urodziło się w 2021 roku? Czy chcesz wybrać inną 

szkołę dla twojego dziecka? Jeśli tak, mamy dla ciebie kilka ważnych 
informacji.  

 
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jest zgłosić dziecko do systemu. Oznacza to 
m.in., że na stonie internetowej wskażesz szkołę lub szkoły, do których chcesz posłać 
twoje dziecko.  

 
 
Zgłoszenie: jak to zrobić? 
 
1. Odwiedź i wskaż różne szkoły.  

 
2. Między 28 luty (od godziny 9:00) a 21 marca (do godziny 15:00) 2023 r. odwiedź naszą stronę 

internetową www.naarschoolintemse.be 
   
Podaj swoje dane osobowe i wskaż szkoły, do których chcesz posłać swoje dziecko. Wybierz większą 
ilość szkół. W miarę możliwości będziemy starali się uwzględnić twój wybór.  
 
Niezwłocznie po zgłoszeniu dziecka otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia. Jest to potwierdzenie 
poprawności przyjęcia zgłoszenia. Przy braku potwierdzenia - zgłoś się do nas. 
 
Nie jest ważne, którego dnia dokonasz zgłoszenia. Ten, kto zgłosił się ostatniego dnia ma taką samą szansę 
na miejsce w szkole jak ten, który zgłosi się pierwszego dnia.  

 
3. Co stanie się po zgłoszeniu? 
 

Najpóźniej 18 kwietnia 2023 roku otrzymasz od nas list lub e-mail, w którym poinformujemy cię do jakiej 
szkoły możesz zapisać dziecko. List ten jest podstawą do zapisania dziecka do szkoły; można to wykonać w 
okresie od 24 kwietnia do 15 maja 2021 r.. Po tym okresie przestaje obowiązywać pierwszeństwo w 
zapisach.  
 

 
Dlaczego konieczne jest zgłoszenie się? Jeśli nie zgłosisz dziecka do systemu, będzie mogło ono zostać 
zapisane do szkoły dopiero po 23 maja 2023 r. Większość dzieci w Temse jest już wówczas zgłoszona i 
zapisana. Istnieje więc ryzyko, że w szkole, do której chcesz posłać swoje dziecko lub w szkole blisko domu 
brak będzie już wolnych miejsc. Dlatego koniecznie zgłoś swoje dziecko. 
 
Uwaga! Również dzieci, które urodziły się pod koniec 2021 roku należy zgłosić i zapisać  do szkoły. Dzieci 

te rozpoczną naukę we wrześniu 2024 r.  
 
Potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu dziecka? 

- Działu Oświaty w Temse: 03 710 12 28 - 0478 56 71 48 
- Huis van het Kind: 0475 45 78 58 

 
Masz pytania? 
Napisz maila na adres aanmelden@temse.be 

lub zadzwoń do Działu Oświaty: 03 710 12 28 lub do eksperta z LOP: 0492 15 90 54 
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Inschrijven in een kleuter- of lagere school in Temse 
 
Eerst aanmelden, dan inschrijven! 
 
Is je kindje geboren in 2021? Of wil je een andere school kiezen voor je 

kind? Dan is dit voor jou belangrijke informatie.  

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

 
 
Aanmelden: hoe gaat dat? 
 
4. Bezoek en kies verschillende scholen.  

 
5. Ga tussen 28 februari (9u) en 21 maart (15u) 2023 naar de website 

www.naarschoolintemse.be 
   
Vul je gegevens in en geef aan welke scholen je het liefst wil voor je kind. Kies meerdere scholen. 
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de hoogste keuze.  
 
Na de aanmelding krijg je meteen een bevestiging. 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 18 april 2023 krijg je een e-mail of brief. Daarin staat in welke school je jouw kindje kan inschrijven. Met 
deze brief ga je je kind inschrijven op school tussen 24 april en 15 mei 2023. Daarna vervalt de voorrang!  
 

 
Waarom aanmelden? Als je je kindje niet aanmeldt, kan je pas gaan inschrijven vanaf 23 mei 2023. De 
meeste kinderen in Temse 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 2021 geboren zijn, moeten aangemeld en ingeschreven 
worden. Zij kunnen wel pas starten met school in september 2024.  
 
Hulp nodig om aan te melden? Maak een afspraak met: 

- Onderwijsdienst Temse: 03 710 12 28 
- Brugfiguur: 0478 56 71 48 

 
Vragen? 
Mail naar aanmelden@temse.be 

of bel naar de onderwijsdienst: 03 710 12 28 of de LOP-deskundige: 0492 15 90 54 
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