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HOE KIES IK EEN SCHOOL? VEELGESTELDE VRAGEN

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Ik heb geen computer, hoe kan ik aanmelden?

   

V.U.: Etienne Loots p.a. Berkenlaan 51, 2520 Ranst

Nee. Als je kind is aangemeld, is het daarom nog niet 
ingeschreven. Na de aanmelding ontvang je bericht in 
welke school je jouw kind kunt inschrijven. Ga dan, na 
afspraak, naar de school en schrijf je kind in.

Bezoek verschillende scholen en kies een school die past bij  
jouw kind. Ga naar een opendeurdag om de werking te leren 
kennen, de klaslokalen te ontdekken of meer te weten te 
komen over de accenten die de school legt. 
Snuif de sfeer op!
Ontdek alle scholen in je buurt in deze folder.

Informeer je
-   Bekijk de websites van de scholen
-   Ga naar een infodag of openklasmoment
-   Praat met andere ouders in jouw buurt
-   In februari 2020 organiseren alle scholen extra kijkdagen

Je kunt terecht in de school van je voorkeur, maar ook bij de 
helpdesk van je gemeente. Daarvoor maak je best eerst een 
afspraak. Hun gegevens vind je onderaan.

Kan ik meerdere broers en zusjes samen inschrijven?

Ja, dat kan. Maar hier zijn ook nadelen aan verbonden. Als 
je dit wenst te doen, neem dan contact op met de LOP-
deskundige (info@kiesjouwschool.be of 02 553 10 15) die je 
de voor- en nadelen verduidelijkt.  

Hoe worden de keuzes verdeeld? 

Je kind wordt automatisch toegewezen aan de eerste 
schoolkeuze, tenzij er geen plaats genoeg is. Dan krijgen de 
kinderen die het dichtst wonen voorrang. Wie verder woont, 
krijgt een volgende keuze toegewezen. 

Infomoment voor ouders

Tijdens een infomoment legt een deskundige uit hoe het 
nieuwe aanmeldsysteem werkt en welke stappen je moet 
doorlopen. Ook bijzondere situaties komen aan bod. 
Je bent welkom op dinsdag 28 januari 2020 om 20 uur in 
Thomas More, Campus Blairon 800 in Turnhout.

Helpdesk

Stel je vraag via info@kiesjouwschool.be of telefonisch 
elke werkdag tussen 9 en 12 uur.
- Oud-Turnhout – gemeentehuis – 014 46 22 11
- Turnhout – Stadskantoor en elk Digidak – 0474 94 58 29
- Vosselaar – gemeentehuis – 014 60 08 53
- LOP-deskundige – 02 553 10 15

Maandag 2 en 16 maart van 16.00 - 19.30 uur
hulp bij aanmelden in Stadskantoor Blairon. 
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3 - 21 FEBRUARI 2020

Voorrang voor broers en zussen en kinderen 
van personeel

Broers en zussen kunnen rechtstreeks in de school van
broer of zus inschrijven. Kinderen van schoolpersoneel
kunnen ook inschrijven met voorrang in de school 
van hun ouder.

2 - 31 MAART 2020

Aanmelden

VANAF 4 MEI 2020

Inschrijven voor aangemelde kinderen

3 - 21  
FEBRUARI 2020

Broers,  zussen 
en kinderen van 
schoolpersoneel 

kunnen ingeschreven
 worden.

2 - 31  
MAART 2020 

Aanmelden via 
www.kiesjouwschool.be

4 – 26 MEI 2020 

Je kind is aangemeld 
op de school.

 Maak de inschrijving 
op de school tijdens

 deze periode in orde. 

29 MEI 2020

Start van de vrije 
inschrijvingen

Wil jij jouw kind inschrijven op een kleuter- of lagere school in 
Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar? Dat loopt voortaan 
anders. Daardoor moeten ouders niet in de wachtrij aan de 
schoolpoort staan. Er is voor elk kind een plaatsje in een 
school van de gemeente waarvoor jij kiest. 

Wie moet aanmelden?

Kinderen geboren in 2018

Is jouw kind geboren in 2018? Dan moet je hem of haar 
aanmelden door jouw schoolkeuze door te geven, 
ook wanneer het volgend schooljaar nog niet zal starten. 

Andere kinderen

•    Gaat jouw kind nu al ergens naar school en wil jij  
      veranderen vanaf 1 september 2020 of later in het 
      schooljaar? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.
•    Is jouw kind geboren vóór 2018 en ging het nog niet 
      naar school? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.
•    Gaat jouw kind naar het buitengewoon onderwijs? 
      Daar gelden andere regels. Lees er meer over op 
        www.onderwijs.vlaanderen.be. 

Je kunt jouw kind enkel in deze periode aanmelden, maar op 
welk moment jij dit precies doet, speelt geen rol. Aanmelden 
kan via www.kiesjouwschool.be. Als dit niet lukt, kan je hulp 
vinden op een helpdesk of in de school van jouw voorkeur.

Stap 1 ga naar www.kiesjouwschool.be
Stap 2 kies één of meerdere scholen voor je kind 
 (hoe meer scholen, hoe meer kans)
Stap 3 geef de scholen in volgorde van je voorkeur door,
  je eerste keuze geef je dus eerst door
Stap 4 meld je kind aan

Inschrijven voor aangemelde kinderen
Is je kind aangemeld, dan krijg je bericht voor 20 april in 
welke school je jouw kind kunt inschrijven. Ga tussen 4 en 26 
mei naar die school en schrijf je kind in.
Ben je te laat? Dan kun je jouw kind inschrijven vanaf de vrije 
inschrijvingen vanaf 29 mei 2020, als er nog plaatsen zijn.

VANAF 29 MEI 2020

Vrije inschrijvingen

Meldde je jouw kind niet aan of kon je het niet inschrijven in 
de school waarvoor je het aanmeldde? Dan kun je jouw kind 
vanaf 29 mei 2020 rechtstreeks op een school inschrijven.

Hou er wel rekening mee dat er dan al heel wat kinderen 
ingeschreven zijn. Ga daarom zo snel mogelijk naar de 
school. Wanneer je jouw kind inschrijft, is nu wel belangrijk.
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TURNHOUT

1.  DE SMISKENS
 014 41 30 76 - www.desmiskens.be 

2.  FREINETSCHOOL DE REGENBOOG
 014 47 90 32 - www.freinetschoolderegenboog.be

  HEILIG GRAF   
3. - Apostoliekensstraat  

014 41 18 87 - www.heilig-graf.be 
4. - Nijverheidstraat
 014 47 99 15 - www.heilig-graf.be
5.  - Tramstraat 

014 41 96 68 - www.heilig-graf.be

6.  KAMELEON 
 014 41 41 78 - www.basisschoolkameleon.be

7.  MICHAELSCHOOL  
 014 42 37 82 - www.steinerschoolturnhout.be

8.  SINT-FRANCISCUS   
 014 41 33 53 - www.sint-franciscusschool.be

 SINT-JOZEFCOLLEGE
9.  - Basisschool Oude Beersebaan  
 014 41 24 84 - www.sjt-bsa.be
10. - Kleuterschool Beekstraat
 014 41 89 11 - www.sjt-kleuter.be 
11. - Lagere school Pieter de Nefstraat
 014 41 17 02 - www.sjt-lager.be

 SINT-PIETERSINSTITUUT
12. - Jubileumlaan 

014 63 99 22 - www.sint-pietersinstituut.be
13. - Zevendonk
 014 41 37 92 - www.sint-pieter-zevendonk.be 

 SINT-VICTOR  
14.  

15. 

- Kasteeldreef

 
014 41 71 48 - www.sint-victor.be

 
16. 

- Fonteinstraat (kleuterschool)

 
 

014 41 41 06 - www.sint-victor.be

 

17.

 

- Kerkplein (kleuterschool)

 

014 41 46 57 - www.sint-victor.be

 

STEDELIJKE BASISSCHOOL

 

18. 

- Parkwijk (kleuter- en lagere school)

  014 43 03 48 - www.basisschoolturnhout.be

 

 - Stadspark (kleuterschool)

 
014 43 03 48 - www.basisschoolturnhout.be
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Vosselaar 
– gemeentehuis – 014 60 08 53

LOP-deskundige – 02 553 10 15
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BS Delta
014 45 36 75 – www.bs-delta.be

BS Reuzepas
014 41 00 24 – www.reuzepas.be

GBS Salto
014 45 21 29 – www.gbs-salto.be 

BS Zwaneven
014 45 06 02 – www.zwaneven.be 

VOSSELAAR
GBS CENTRUM
014 61 17 66 – www.gbsvosselaar.be

HEILIG GRAF
014 61 43 29 – www.heilig-graf.be 

GBS HEIEINDE
014 61 43 42 - www.gbsvosselaar.be
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