
Tijdslijn inschrijvingsprocedure

Communicatie

❖ Doel: ouders informeren over de manier waarop onze school de inschrijvingen voor

schooljaar 2022 – 2023 organiseert.

❖ Periode: vanaf januari 2022

❖ Werkwijze: informatie op onze schoolwebsite / affiches aan de schoolpoorten / melding

aan de megascholen en gemeente

Inschrijvingsperiode voorrangsgroepen

❖ Kinderen van eenzelfde leefentiteit en kinderen van personeel worden ingeschreven

tijdens deze periode.

❖ Start inschrijvingsperiode voorrangsgroepen: 1 februari 2022 om 9u

❖ Einde inschrijvingsperiode voorrangsgroepen: 25 februari 2022 om 12u

Aanmeldingsperiode andere inschrijvingen

❖ Alle kinderen die niet behoren tot de voorrangsgroepen kunnen tijdens deze periode

aangemeld worden.

❖ Start aanmeldingsperiode: 7 maart 2022 om 9u

❖ Einde aanmeldingsperiode: 18 maart 2022 om 18u

❖ Er is geen tijdsdruk; iedereen die binnen deze periode aanmeldt, heeft gelijke kansen

❖ U kan online, op onze website, de gegevens van uw kind invullen als u uw kind wenst in te

schrijven op onze school.

Lukt dit niet? Dan kan u telefonisch contact opnemen met de school en dan helpen wij u bij

het invullen van het aanmeldingsformulier.

❖ U krijgt in uw mailbox een melding van de ingevulde gegevens. Controleer ook uw

ongewenste mails of spam. Heeft u geen melding ontvangen? Neem dan contact op met

de school.

Verwerkingsperiode

❖ 21 en 22 maart 2022

❖ De school kijkt na of de ingevulde informatie correct is.

❖ De school ordent de aangemelde kinderen per contingent.

❖ Criterium voor de ordening =

1) keuze van vestigingsplaats

2) wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en het officiële adres van de



vestigingsplaats (Kerkhofstraat 1 of Oude Liersebaan 33). De wandelafstand wordt

berekend met Google Maps.

3) Bij gelijke keuze van vestigingsplaats en gelijke wandelafstand bepaalt ‘toeval’ wie het

plekje krijgt.

Toewijzingsperiode

❖ Ten laatste 23 maart 2022

❖ De school meldt elke ouder een resultaat: ofwel is er een plekje in de gekozen

vestigingsplaats, ofwel komt u op de wachtlijst.

❖ Deze meldingen gebeuren digitaal, per mail.

(Enkel voor ouders die door de school geholpen werden bij de aanmelding, zal deze

melding telefonisch gebeuren.)

Inschrijvingsperiode

❖ Start inschrijvingsperiode: 24 maart 2022 om 9u U wordt uitgenodigd op school om de

inschrijving van uw kind te registreren en te ondertekenen. Indien de coronamaatregelen

dit niet toelaten, voorzien we een digitale manier om de inschrijving te vervolledigen. Dit

wordt bekendgemaakt bij de toewijzing.

❖ Einde inschrijvingsperiode: 28 april 2022 om 12u

Vrije inschrijvingen

❖ Vanaf 29 april 2022 om 9u kan er vrij ingeschreven worden voor de niet-ingevulde plekjes.

Heeft u nog vragen bij onze inschrijvingsprocedure?

U kan steeds contact opnemen met de directie.

Met vriendelijke groeten,

Carine Van Eyken

Directie

015/24 78 62

directie@vbheistcentrum.be


