BASISSCHOLEN MEISE

Eerst aanmelden,
dan inschrijven

Inschrijvingen
voor het schooljaar 2021 - 2022
Wie moet aanmelden?
• Kinderen die onder hetzelfde dak wonen
en kinderen van personeel
Let op! Hoewel deze kinderen voorrang krijgen,
moeten ze ook aanmelden in de voorziene
periode. Doe je dat niet, dan vervalt je voorrang.

• Kleuters geboren in 2019
Alle kinderen geboren in 2019 moeten zich
opnieuw aanmelden, ook als ze tijdens
het schooljaar 2021 - 2022 nog niet naar school
mogen (pas vanaf de leeftijd van 2 jaar en
6 maanden mogen de kinderen naar school).

• Kinderen die van school willen
veranderen
• Kinderen geboren in 2018 moeten zich
aanmelden, indien ze op een wachtlijst
staan of nog niet zijn ingeschreven in de
school.

Wanneer aanmelden en inschrijven?
• Voorrangsgroepen (kinderen die
• Andere kinderen
onder hetzelfde dak wonen en kinderen DIGITAAL AANMELDEN:
van personeel)
maandag 01/03/21 vanaf 9u
DIGITAAL AANMELDEN:
maandag 04/01/21 vanaf 9u
tot en met vrijdag 22/01/21 tot 23u59.
RESULTATEN: maandag 01/02/21.

tot en met woensdag 31/03/21 tot 23u59.
RESULTATEN: vrijdag 30/04/21.
INSCHRIJVEN IN DE SCHOOL:
maandag 03/05/21 tot en met woensdag 26/05/21

INSCHRIJVEN IN DE SCHOOL:

tijdens de schooluren.

maandag 01/02/21 tot en met vrijdag 26/02/21

VRIJE INSCHRIJVINGEN:

tijdens de schooluren.

Vrijdag 28/05/21 na telefonisch contact

Hoe en waar?
1. Aanmelden via: meise.aanmelden.in
We raden je aan om minstens vier scholen van
voorkeur op te geven.
Zet de scholen hierbij in volgorde van jouw
voorkeur.
Plaats 1 = grootste voorkeur
Plaats 4 = laagste voorkeur
Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde
school, zal de software plaatsen toewijzen op
basis van voorkeur en afstand. De afstand is
hierbij de wandelafstand van de domicilie van
het kind tot aan de school.
Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip
geen rol, zolang het maar binnen de hierboven
aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je
tijd nemen.
Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je via
de post en via e-mail een bericht van
toewijzing en/of een bericht van rangschikking op
de wachtlijst ontvangen.

2. Inschrijving in de school
Met een ‘ticket voor inschrijving’ ga je tijdens
de inschrijvingsperiode naar de toegewezen
school. Als je je kind niet inschrijft tijdens
de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket.

3. Wat doen met een bericht
van rangschikking op de wachtlijst?
Je plaats op de wachtlijst is automatisch
gereserveerd. Je hoeft niets te doen. De school kan
je contacteren om voor een openstaande plaats te
komen inschrijven. Dit gebeurt
in volgorde van de plaats op de wachtlijst.

4. Vrije inschrijvingsperiode
vanaf vrijdag 28 mei 2021
Tijdens deze periode is inschrijven op de school
toegelaten zonder ticket. Op dit moment zullen
in de meeste van de scholen echter geen vrije
plaatsen meer zijn.

Nog vragen?
Wil je graag meer weten? Neem dan een kijkje op meise.aanmelden.in,, mail naar
ikganaarschool@meise.be of bel naar 02 892 20 75.

Hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met één van onderstaande instanties of bij
de deelnemende scholen. Zij helpen je graag verder op afspraak of tijdens de openingsuren.
Gemeente Meise
Administratief Centrum
Tramlaan 8
1861 Meise (Wolvertem)
02 892 20 75
ikganaarschool@meise.be

OCMW Meise, sociale dienst
OCMW-campus
Godshuisstraat 33
1861 Meise (Wolvertem)
02 892 21 70
socialedienst@ocmwmeise.be

Openingsuren:
ma - vr: 8u30 - 11u45
di: 17u30 - 19u30
enkel via afspraak

Openingsuren:
ma - vr: 8u30 - 11u
di: 16u - 18u
enkel via afspraak

Bib Meise
Heb je zelf geen pc? In de Bib kan
je gratis een pc gebruiken.
Bib Meise
Brusselsesteenweg 44 b1
1860 Meise
Openingsuren:
ma & vr: 15u - 20u
di & wo: 13u - 18u
za: 9u - 13u

Welke scholen?
Onderstaande scholen in Meise doen mee!
We raden je aan om minstens vier scholen van voorkeur op te geven. Zet de scholen hierbij in
volgorde van je voorkeur.
Wil je een school bezoeken? Op de website van de betrokken scholen staat wanneer zij hun
infodagen organiseren.
•

Gemeentelijke basisscholen

GBS De Fusieschool

Wolvertem

Hoogstraat 40

www.fusieschool.be

02 892 23 60

GBS De Leertuin

Meise

Brusselsesteenweg 71

www.deleertuin.be

02 892 23 50

GBS Klim Op

Westrode

Jan Hammeneckerstraat 44

www.klimop.net

02 892 23 70

GBS Rode

Sint-Brixius-Rode

Papenmeuter 8

www.gbsrode.be

02 892 23 80

Sinte-Maarten Troef

Meise

Limbosweg 13

www.sinte-maartenschool.be

02 269 49 15

‘t Schooltje van Oppem

Oppem

Processieweg 4

www.schooltjevanoppem.be

02 269 33 52

Wolvertem

Karel Baudewijnslaan 26

•

Vrij onderwijs

(Montessorionderwijs)

•

Go!

GO! BS De Zonnebloem

basisschool-de-zonne
bloem.blogspot.com

02 269 52 22

