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Wie en wanneer online aanmelden?

Zal je kind voor het eerst naar school gaan in 2022-2023 in 
een Kapelse kleuter- of lagere school? Of wil je kind graag 
van school veranderen? Dan moet je je kind eerst online aan-
melden alvorens in te schrijven. Dit kan vanaf 1 maart 2022 
om 14.00 uur tot 31 maart 2022 om 23.59 uur.
 
Kinderen die behoren tot de voorrangsgroep moeten zich niet 
eerst online aanmelden. Zij kunnen zich direct inschrijven in 
de school waar ze voorrang hebben. Maak hiervoor een af-
spraak met de school tijdens de schooluren tussen 1 februari 
en 28 februari 2022. Indien je de inschrijving niet binnen deze 
periode doet, vervalt je voorrang.

Welke kinderen behoren tot de voorrangsgroep?
• Als één van de ouders (of beiden) op de school werkt waar  
 je je kind wenst in te schrijven.
• Als je kind behoort tot dezelfde leefentiteit als een leerling  
 die al ingeschreven is in de school waar je je kind wenst in  
 te schrijven. Dit wil zeggen:

 - Broers en zussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 - Halfbroers en halfzussen al dan niet wonend op hetzelfde 

adres;
 - Kinderen wonend op hetzelfde adres (zelfde domicilie) 

maar die geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. 
stiefbroers en -zussen).

Hoe online aanmelden?

Doorloop de stappen op de volgende pagina’s om je kind on-
line aan te melden en vervolgens in te schrijven in een school.

Wat als ik mijn kind niet heb aangemeld?

Indien je je kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten 
tot de vrije inschrijvingen die starten op 1 juni 2022 om je 
kind in te schrijven in een school. Hou hierbij rekening dat je 
voorkeurschool op dat moment misschien geen vrije plaatsen 
meer heeft. Het is dus aangeraden je kind op voorhand aan te 
melden in de daarvoor voorziene periode.

ALGEMENE INFORMATIE

In Kapelle-op-den-Bos werken alle basisscholen, 
in samenwerking met het Lokaal Bestuur, met één 
centraal aanmeldingssysteem vanaf het school-
jaar 2022-2023. Dit is een nieuwe aanmeldings-
procedure voor inschrijvingen van kinderen 
in de Kapelse kleuter- en lagere scholen. Dit 
betekent dat je eerst je kind online moet aan-
melden alvorens in te schrijven in een school. 
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Vul de gegevens in van de ouders/voogd en van het 
kind: naam, voornaam, geboortedatum, adres en 
rijksregisternummer.
Het rijksregisternummer van het kind kan je terugvinden op de 
Kids-ID of de ISI+-kaart.

ONLINE AANMELDEN

RESULTAAT

Je ontvangt het resultaat van de aanmelding per 
e-mail. Dit zijn de gegevens van de school waar je je 
kind kan inschrijven.

INSCHRIJVEN

Maak een afspraak met de school om je kind in te 
schrijven. Van zodra je als ouder/voogd de leer-
lingenfiche hebt ondertekend, is de inschrijving 
definitief.

Van zodra je je kind hebt aangemeld, doet het 
aanmeldingssysteem zijn werk. Het systeem kijkt 
of er voldoende plaats is, ordent de aanmeldingen 
en laat weten in welke school je kind een plaats 
heeft.

Alle kinderen worden geordend op basis van hun 
eerste schoolkeuze. Zijn er voldoende plaatsen op 
de school? Dan hebben alle kinderen een plaats 
in hun voorkeurschool. Zijn er niet voldoende 
plaatsen? Dan zal het systeem ordenen naar af-
stand. De kinderen worden hierbij gerangschikt 
volgens de afstand van de woonplaats (domicilie) 
van het kind tot aan de school. Kinderen worden 
dan toegewezen aan de school dichtstbij hun 
woonplaats.

VERDELING 

HANDLEIDING ONLINE AANMELDEN

Behoort je kind tot de voorrangsgroep? Dan 
moet je je kind niet eerst online aanmelden. 
Deze kinderen kunnen zich van 01/02/2022 
tot 28/02/2022 inschrijven.

Surf naar https://kapelle-op-den-bos.aanmelden.in
En doorloop de volgende stappen: 

Controleer en bevestig.

Geef aan of je kind een indicatorleerling is. 
Ontving je als gezin een schooltoelage of heb je als moeder 
geen getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs? 
Dan is je kind een indicatorleerling.

Kies scholen in volgorde van voorkeur. Geef hierbij 
minimum 1 en bij voorkeur 3 schoolkeuzes op.
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Zal je kind voor het eerst naar school gaan in 2022-2023? 
Of wil je kind graag van school veranderen?
Volg dan onderstaande stappen! 
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VRAGEN OF HULP NODIG? 

Heb je geen school toegewezen gekregen?

Indien je geen school toegewezen hebt, kan je vanaf 1 juni 2022 je 
kind nog inschrijven in een school. 

Het antwoord op je vraag niet gevonden of hulp nodig bij het
aanmeldingssysteem?

Geen nood! Maak gebruik van onze openbare computers in de 
bibliotheek - Pastoriestraat 1, 1880 kapelle-op-den-Bos.

Openingsuren bibliotheek
Dinsdag: 15.30 u. - 19.30 u.
woensdag: 12.00 u. - 17.00 u.
Donderdag en zaterdag: 09.30 u. - 12.30 u.
Maandag en vrijdag: gesloten

Heb je geen computer? 

Stuur ons een mail via aanmelden@kapelle-op-den-bos.be of bel 
015 71 02 53 binnen de openingsuren. 

Openingsuren Dienst Vrije Tijd en Leren
Maandag tot woensdag: 10.00 u. - 12.00 u. en 13.00 u. - 16.00 u.
Donderdag: 10.00 u. - 12.00 u. en 13.00 u. - 19.30 u.
Vrijdag: gesloten

Heb je nog andere vragen? Aarzel niet en contacteer de school. 

Gebaska - Gemeentelijk onderwijs ‘t Mulderke
Molenstraat 52, 1880 Kapelle-op-den-Bos
015 71 18 60 - directie@gebaska.be
https://www.gebaska.be
 
Gebaska - Gemeentelijk onderwijs De Kei
Schoolstraat 8, 1880 Kapelle-op-den-Bos
015 71 18 60 - directie@gebaska.be
https://www.gebaska.be
 
Gebaska - Gemeentelijk onderwijs Het Kiezeltje
Oudstrijdersstraat 28, 1880 Kapelle-op-den-Bos
015 71 18 60 - directie@gebaska.be
https://www.gebaska.be

Kobos - Vrije basisschool De Kiem
Mechelseweg 347, 1880 Kapelle-op-den-Bos
015 71 31 76 - infodekiem@kobos.be
https://www.kobosdekiem.be
 
Kobos - Vrije basisschool De Pepel
Mechelseweg 96, 1880 Kapelle-op-den-Bos
015 71 18 01 - depepel@kobos.be
https://www.depepel.be
 
Kobos - Vrije basisschool Karamba
Grotstraat 8, 1880 Kapelle-op-den-Bos
015 71 24 13 - infokaramba@kobos.be
https://www.koboskaramba.be
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