Med. 09/2017-2018

Halle, 27 november 2017

Directie aan ouders

Meld je kind aan via www.basisschool-aanmelden.be tussen 15 januari en 2 februari 2018
Broers en zussen hebben voorrang bij de inschrijvingen.
ALLE broers/zussen geboren in 2016 moeten zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar
2018-2019 nog niet naar school mogen en pas starten op 1 september 2019!
Ook oudere broers en zussen die van school willen veranderen en nog niet in Zilverberk schoollopen kunnen
zich aanmelden.
Let op, niet vergeten aanmelden!!!
Hoewel broers/zussen voorrang krijgen, moeten ze aanmelden in de voorziene periode. Doe je dat niet, dan
vervalt je voorrang!
Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 11 juni 2018 inschrijven. Op dat moment zullen in heel wat
scholen geen vrije plaatsen meer zijn.
Kleuters uit de 3de kleuterklas hoeven zich niet opnieuw in te schrijven voor het 1ste leerjaar. Bij de overgang
van de kleuterschool naar de lagere school loopt de inschrijving gewoon door.
Tussen de aanmeldingsperiode en de start van de inschrijvingsperiode zal je via e-mail of post een bericht
van toewijzing en/of een bericht van weigering met vermelding van de plaats van je kind op de wachtlijst
ontvangen. Gelieve deze brief aan de juf/meester of het secretariaat te bezorgen, de
inschrijvingsformulieren worden nadien meegegeven.

Graag hadden wij nu al een idee wie er een broer of zus wenst in te schrijven, gelieve daarom onderstaande strook in te
vullen en aan de klastitularis te bezorgen. Opgelet, niet vergeten aanmelden via “www.basisschool-aanmelden.be” !
Dit strookje is enkel informatief, u kan hiermee geen plaats reserveren of inschrijven!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ondergetekende vader/moeder van ……………………………………………………………………………… klas ……………….
ga via “www.basisschool-aanmelden.be” aanmelden om hopelijk volgende leerling(en) in te schrijven.
naam nieuwe leerling …………………………………………………………………………… Geboortedatum ……………………………
(broers & zussen/halfbroers &-zussen of stiefbroers & -zussen)

naam nieuwe leerling ……………………………………………………………………………Geboortedatum ……………………………
(broers & zussen/halfbroers &-zussen of stiefbroers & -zussen)

Datum/handtekening : ……………………………………………………………….

Heb je geen computer of wil je graag hulp bij het aanmelden? Neem dan contact op met:
















Stadhuis Halle - Oudstrijdersplein 18 - 1500 Halle - 02 365 97 13
OCMW Halle / Sociaal Huis - A. Demaeghtlaan 30 - 1500 Halle - 02 361 16 16
Kind en Gezin Halle - Molenborre 14 - 1500 Halle - 078 15 01 00
CAW - 02 613 17 00 en vzw PIN - 02 304 48 45 - Kanaalbrugstraat 5 - 1500 Halle
Buurtwerk Windmoleken - Kopheiweg 145 - 1500 Halle - 02 360 24 66
Buurtwerk Vogelweelde - Kwikstaartlaan 6B - 1500 Halle - 0472 03 91
Buurthuis Babbellot - Dworpsestraat 90 - 1651 Lot - 02 378 31 07
Gemeentehuis Beersel - Alsembergsteenweg 1046 - 1652 Alsemberg - 02 359 18 51
OCMW Beersel - Torleylaan 13 - 1654 Huizingen - 02 356 73 18
Kind en Gezin Huizingen - Vaucampslaan 78 - 1654 Huizingen - 078 15 01 00
Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw / Sociaal Huis - Pastorijstraat 21 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 02 371 22 55
OCMW Sint-Pieters-Leeuw - Fabriekstraat 1 - 1601 Ruisbroek - 02 371 03 50
Kind en Gezin Sint-Pieters-Leeuw - Sint Stevensstraat 62 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 078 15 01 00
Buurthuis - Kerkstraat 10 - 1601 Ruisbroek - 0471 84 04 32
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw - Rink 2 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 02 371 22 64

Veelgestelde vragen
Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder
tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.
Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?
U heeft het rijksregisternummer van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de
geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op de kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van
uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. U kan
vragen om het rijksregisternummer van uw kind op dat document te vermelden.
Heeft uw kind geen rijksregisternummer? Dan kan u aanmelden met een dummy-rijksregisternummer. Neem
hiervoor contact op met de beheerder door een mail te sturen naar stefanie.carbon@ond.vlaanderen.be of te bellen
naar 0492/34 60 00.
Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?
Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.
Hoeveel vrije plaatsen zijn er?
U vindt een overzicht van de vrije plaatsen onder de rubriek "Vrije plaatsen". Deze rubriek wordt geactualiseerd net
voor de start van elke aanmeldingsperiode.
Is mijn kind een indicator of een niet-indicator leerling?
Opgelet! De voorrang voor indicator en niet-indicator leerlingen wordt enkel toegepast voor kinderen geboren in
2016 en 2015 alsook voor kinderen die aanmelden voor het 1ste leerjaar.
Indien uw antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is uw kind een indicatorleerling.
 Ontvangt het gezin reeds een schooltoelage voor een kind dat naar school gaat?
 Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?
U beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsdossier en verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de
inschrijving op de school moet u extra documenten meebrengen of een verklaring ondertekenen. Geef dus een eerlijk
antwoord bij de aanmelding, anders verliest u uw plaats.
Meer informatie over de schooltoelage: www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/
Welk adres geef ik op?
Het domicilie-adres van het kind.
Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop kan
controle uitgevoerd worden.
Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 31 december 2018 op een ander
adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te
gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de

buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.
Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding
van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.
Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.
Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?
Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via stefanie.carbon@ond.vlaanderen.be.
Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?
Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:
 Het bericht van toewijzing
 De kids-ID of een kleefbriefje van de mutualiteit op naam van uw kind
 Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 Bewijs domicilie-adres van het kind (kids-ID of attest van woonst van de gemeente)
 Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit
verschillend is van het huidige domicilie-adres
 Indien van toepassing: kopie van minstens het diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het 2de jaar van
de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs van de moeder (voor kinderen geboren in 2016 en 2015 en voor
kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan). Via http://www.ond.vlaanderen.be/led/ kunnen uw diploma's en
getuigschriften online opgevraagd worden.
 Indien van toepassing: een bewijs dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2016-2017 of 2017-2018
Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?
De plaats is geldig tot en met 30 juni 2019.

Stefanie Carbon
LOP - deskundige
0492 34 60 00
stefanie.carbon@ond.vlaanderen.be

