
                                        INFOBRIEF 
            
 Je kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Londerzeel 

  

          

 

Kinderen die in het schooljaar 2020-2021 voor de eerste keer naar een Londerzeelse  

kleuter- of lagere school gaan, moeten zich online aanmelden om te kunnen inschrijven. 
 

Kinderen die vandaag al ingeschreven zijn in een Londerzeelse school, kunnen volgend schooljaar gewoon 

naar dezelfde school blijven gaan. Zij moeten zich niet aanmelden, noch opnieuw inschrijven. 

 

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, werd de leerlingencapaciteit beperkt. Dat gaat het best en eerlijkst 

met een online aanmeldingssysteem. 

Dit geldt voor alle Londerzeelse scholen, zowel gemeentelijke scholen als vrije scholen.  

 

Gaat je kind voor de eerste keer naar school? Of wil je van school veranderen?  

Dan moet je:  

Stap 1: je kind aanmelden en je voorkeurschool kiezen – wanneer: van 2 tot 31 maart 2020 

Stap 2: je kind inschrijven – wanneer: van 4 tot 26 mei 2020  voor onze kleuterschool centraliseren we de 

inschrijvingen op 1 dag nl. zaterdag 16 mei tussen 10u en 12u. (Belet door overmacht? Bel voor een 

afspraak 052/30 31 07) 

 

Hoe aanmelden? 

Het aanmelden doe je online via een aparte website die in februari 2020 nog gecommuniceerd wordt via de 

websites van de scholen, via www.londerzeel.be, in het gemeentelijk informatieblad (GIL)… 

 

In alle scholen kan je ook terecht bij een medewerker voor vragen en hulp bij het aanmelden en inschrijven.   

 

Na het aanmelden wijst het systeem kinderen toe aan een school in Londerzeel op basis van: 
1.   De wettelijke verplichtingen omtrent sociale mix en voorrangsgroepen (zoals ingeschreven zussen of boers)  

2. De school van voorkeur 

3. De afstand tussen de school en waar het kind woont  

4. Toeval 

 

Hoe inschrijven? 

In april ontvang je een brief of mail met daarin de school waarin je je kind kan inschrijven.  Je plekje blijft 

gereserveerd tot 26 mei.  voor onze kleuterschool centraliseren we de inschrijvingen op 1 dag nl. 

zaterdag 16 mei tussen 10u en 12u. (Belet door overmacht? Bel voor een afspraak 052/30 31 07) 
Zijn er na die inschrijvingsperiode (dus na 26 mei 2020) nog vrije plaatsen in een school? Dan kunnen andere 

kandidaat-leerlingen zich toch nog inschrijven hiervoor. 
 

Nog vragen? 

Heb je op dit moment al een vraag? E-mail naar onderwijs@londerzeel.be. 
 

http://www.londerzeel.be/
mailto:onderwijs@londerzeel.be

