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Is jouw kind geboren in 2020?  

Wil je een andere school kiezen voor jouw kind?  

 

Dan bevat deze brochure belangrijke informatie voor jou. 

 
Waarom werken we met zo’n centraal aanmeldingssysteem? 

 

Op deze manier willen we in de eerste plaats wachtrijen aan de schoolpoort vermijden. 

Daarnaast heb je met dit systeem ook meer kans op een plaats in de school van jouw 

voorkeur. Het aanmeldingssysteem zorgt ook voor een realistische afspiegeling van de buurt, 

zo bekomt men een goede sociale mix in de basisscholen. 

Belangrijk is ook dat met dit systeem dubbele inschrijvingen kunnen vermeden worden. 

Tenslotte biedt dit systeem ons de mogelijkheid om duidelijk en eenvormig te communiceren. 

  



4 | NAAR SCHOOL IN AFFLIGEM 

• Alle kinderen geboren in 2020 (ook als ze pas starten in september 2023) moeten zich 

aanmelden. 

• Ook broers of zussen van kinderen die reeds op school zitten, en kinderen van personeel 

moeten aanmelden, hier gelden uiteraard de wettelijke voorrangsregels. 

• Alle kinderen die van school veranderen of kinderen die voor het eerst worden 

ingeschreven in een Affligemse school moeten ook aanmelden. 

Kinderen die al naar school gaan, in de school van jouw keuze moeten dus NIET aangemeld 

worden. 

 2. Hoe werkt het? 

TIP! Je kan best eerst een aantal scholen, na het maken van een afspraak bezoeken   

(de data van infodagen/open-klasdagen zijn te vinden via de website van de scholen). 

  

• Je kan online aanmelden voor ALLE Affligemse basisscholen, je vindt een overzicht in de 

scholenlijst op pagina 7. 

• Er bestaan voorrangsregels voor broers en zussen, en kinderen van personeel: zij kunnen 

aanmelden vanaf 1 februari 2022 (9.00 uur) t.e.m. 15 februari 2022  

(16.00 uur) via deze website https://affligem.aanmelden.in/  

• Voor de overige leerlingen start de aanmeldingsperiode op 8 maart 2022 (9.00 uur), 

deze stopt op 1 april 2022 (16.00 uur).   

Dit gebeurt via dezelfde website https://affligem.aanmelden.in/  

 

 

 

 

 

1. Voor wie? 



NAAR SCHOOL IN AFFLIGEM | 5 

Een schematisch overzicht van alle belangrijke data vind je in de tijdlijn op pagina 8. Op de 

website https://affligem.aanmelden.in staat een instructiefilmpje waarin stap voor stap de 

aanmeldingsprocedure wordt getoond. 

2.1. Hoe worden de vrije plaatsen toegekend? 

A.d.h.v. volgende criteria (in volgorde van belangrijkheid): 

• Afstand van het domicilieadres tot de school in vogelvlucht 

• School van voorkeur 

• Toeval  

BELANGRIJK! Je wordt altijd in een zo hoog mogelijke schoolkeuze geplaatst, voorkeur is 

prioritair, maar er wordt bij élke schoolkeuze rekening gehouden met de afstand. Het 

criterium afstand heeft dus slechts invloed wanneer er geen plaats is voor je eerste keuze. 

Alle kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze. 

• Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats. 

• Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan geldt het criterium afstand.  

• In laatste instantie, bij gelijke afstand, geldt het toeval. 

De kinderen die een school als eerste voorkeur aanduidden, worden gerangschikt volgens 

afstand in vogelvlucht van het domicilieadres van het kind tot de school. Pas wanneer 

kinderen die verder wonen uit de boot vallen voor de eerste voorkeurschool, wordt gekeken 

naar de tweede voorkeurschool enz. Het is dus belangrijk dat je meerdere schoolkeuzes 

doorgeeft. Je kan nooit toegewezen worden aan een school waarvoor je niet kiest. 

Op basis van twee eenvoudige vragen wordt bepaald of jouw kind een indicator of niet- 

indicator leerling is. Voor elke groep worden plaatsen voorbehouden in alle scholen. Als het 

gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair 

onderwijs heeft, spreekt men van een indicator leerling. 

BELANGRIJK!  

• Je hoeft je niet te haasten! Eerste of laatste dag aanmelden maakt geen verschil.  

• Sint-Vincentiusschool Bellestraat (kleuter- en lager onderwijs) en Sint-Vincentiusschool 

Langestraat (enkel kleuteronderwijs) zijn één school, dit betekent dat je in de categorie 

voorrangsgroepen mag aanmelden voor beide vestigingen. 
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2.2. Bericht van toewijzing 

Als het systeem jouw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, ontvang je via e-

mail en per post een ticket voor inschrijving in de school. Deze tickets worden toegekend 

tussen 20 april en 22 april 2022. 

Na het toekennen van een ticket, verwijdert het systeem de naam van jouw kind uit alle 

lijsten van scholen met een lagere voorkeur. In de lijsten van scholen met een hogere 

voorkeur blijft zijn/haar naam wel bewaard. Jouw kind komt dus op de wachtlijst van deze 

scholen te staan. 

BELANGRIJK! Pas als je met dit ticket naar de toegewezen school bent gegaan om je kind in te 

schrijven, is je inschrijving definitief.  

2.3. Inschrijvingsperiode  

De inschrijvingsperiode start voor alle scholen op 3 mei en eindigt op 25 mei 2022, de 

inschrijvingen gebeuren telkens in de school die jou toegewezen werd. 

• Je kan tijdens de schooluren inschrijven, na het maken van een afspraak. 

 

BELANGRIJK! Vergeet je kind zijn/haar KIDS-ID of ISI+ kaart niet mee te nemen. 

 

2.4. Bericht van niet-gunstige rangschikking 

Als er op dat ogenblik geen plaats is in de school van jouw voorkeur, krijg je een mededeling 

van niet-gunstige rangschikking. Je kind komt dan automatisch op een wachtlijst te staan. De 

school neemt zelf contact met jou op als er een plaats is vrijgekomen.  

 3. Is online aanmelden verplicht? 

Neen, maar het is wel sterk aan te raden. Als je ervoor kiest om je kind niet op voorhand aan 

te melden, kan je hem of haar pas inschrijven vanaf 8 juni 2022. De kans bestaat dat de 

school van jouw voorkeur op dat moment geen vrije plaatsen meer heeft. 
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4. Heb je geen pc met internetverbinding ter beschikking,  zijn er nog 

vragen of heb je hulp nodig? 

4.1. Bij de Affligemse basisscholen kan je terecht voor informatie en hulp omtrent de 

aanmeldingsprocedure.  

Hun contactgegevens zijn verder in dit document terug te vinden. 

4.2. In de gemeentelijke bibliotheek kan je zelfstandig gratis surfen op het internet.  

Adres: Bellestraat 99, 1790 Affligem 

Openingsuren: 

 Maandag: gesloten 

 Dinsdag:   15.00 – 20.00 uur 

Woensdag:       13.00 – 18.00 uur 

Donderdag:      15.00 – 20.00 uur 

 Vrijdag:   10.00 – 13.00 uur 

 Zaterdag:   10.00 – 13.00 uur 

 Zondag:   10.00 – 13.00 uur 

Opgelet: in het kader van de coronamaatregelen dien je steeds op voorhand een afspraak te 

maken. 

 

4.3. Ook in ons Huis van het Kind kan je terecht met vragen over en/of hulp bij het 

aanmelden.  

Contact: huisvanhetkind@affligem.be – 053 64 00 92 Adres: 

Sociaal Huis – Bellestraat 101 – 1790 Affligem 

4.4. Heb je algemene vragen over de werking van het online systeem? Neem contact op via 

onderwijs@affligem.be of via 053 64 00 00 
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 5. Lijst van scholen en contactgegevens  

‘t Lessenaartje (GO!) Ternatsestraat 9 
1790 Essene (Affligem) 

02 582 37 87 directeur@bsaffligem.be 

www.bsaffligem.be 

De Klimming (GVBS) Assestraat 5 

1790 Essene (Affligem) 

02 582 20 17 directie@klimming.be 

www.klimming.be 

De Regenboog (GO!) Driesstraat 9 

1790 Teralfene (Affligem) 

053 66 60 62 directeur@bsaffligem.be 

www.bsaffligem.be 

Sint-Jan (GVBS) Balleistraat 20 

1790 Teralfene (Affligem) 

053 68 44 35 directie@sint-jan.be 

https://sint-jan.be 

Sint-Vincentiusschool 

(GVBS) 

Bellestraat 4 

1790 Hekelgem (Affligem) 

053 66 36 90 

pedagogisch.directeur@svshekelgem.be 

www.vincentiusschool.be 

Sint-Vincentiusschool 

(GVBS) 

Langestraat 187 

1790 Hekelgem (Affligem) 

053 68 15 09 

pedagogisch.directeur@svshekelgem.be 

www.vincentiusschool.be  

 6. Bereken de instapdatum van je kleuter  

https://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter  
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TIJDLIJN 
Aanmelden en inschrijven schooljaar 2022-2023 

     

     

     

     

         

         

         

         

         

       

       

       

       

 

 


