
Je kind inschrijven in een 
kleuter- of lagere school 

in Schoten
Schooljaar 2023-2024

Voor alle kinderen met geboortejaar 2021



Beste ouder

Alle Schotense kleuter- en lagere scholen werken met een  
centraal aanmeldsysteem. Dit gebeurt in samenwerking met het 
Huis van het Kind Schoten. 

Je meldt eerst je kind aan via schoten.aanmelden.in voor je je 
kind kan inschrijven. Dit geldt voor alle kinderen die voor de 
eerste keer worden ingeschreven (geboortejaar 2021) of van school 
willen veranderen. Op die manier krijgt iedereen evenveel kansen 
om zijn of haar kind in te schrijven in een school naar keuze en 
vermijden we wachtrijen aan de school. Let op: ook kinderen ge-
boren in oktober, november of december 2021, die pas met school 
starten in het schooljaar 2024-2025 moeten nu al aangemeld  
worden via het digitaal aanmeldsysteem. Kinderen die al naar 
school gaan in de school van jouw keuze, moeten dus niet opnieuw 
aangemeld worden. Zij worden automatisch, via de school, in- 
geschreven voor volgend schooljaar.

Hoe gaat het in zijn werk? 
Je vult alle gegevens van je kind in het digitaal systeem in. Dan 
geef je de scholen op waarvoor je je kind wil aanmelden. 

Nadat alle aanmeldingen zijn gebeurd, wijst het systeem alle 
kinderen toe aan een school. Dit gebeurt op basis van de eerste 
keuze die je opgeeft. Als er te weinig open plaatsen zijn in die 
school zal de afstand van de hoofdverblijfplaats van het kind (of 
het werkadres van vader of moeder) tot de school mee bepalen. 
Als er dan nog geen uitsluitsel is, beslist het toeval.

Met vriendelijke groeten

De directies              Huis van het Kind

Stappenplan

Je schrijft je kind in voor een Schotense school in twee  
stappen: eerst aanmelden, dan inschrijven.

STAP 1: aanmelden 

Je meldt je kind aan voor de scholen van jouw keuze via  
schoten.aanmelden.in.

Wat heb je nodig?

• Het rijksregisternummer van je kind. 
• Een computer met internet. Als je geen computer of  

internetverbinding hebt, kan je terecht bij de secretariaten van 
de basisscholen en het Huis van het Kind (contactgegevens 
achteraan in deze brochure).

Welkom 
op school!

http://schoten.aanmelden.in
http://schoten.aanmelden.in


Aanmelden zonder voorrang

Je kind aanmelden voor een kleuter- of lagere school waar geen 
broer of zus is ingeschreven. 

Wanneer?

Meld je kind aan tussen dinsdag 28 februari 2023, 9.00 uur en 
dinsdag 21 maart 2023, 17.00 uur.

Hoe?

Surf naar schoten.aanmelden.in. Volg de stappen op het scherm.

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Zet je favoriete school 
altijd op nummer 1, ook al zijn hier geen vrije plaatsen. De andere 
scholen die je invult, verkleinen de kans op een plek in de school 
van je eerste keuze niet, maar bieden een grotere kans op een 
toewijzing in een school.

Op vrijdag 21 april 2023 ontvang je een e-mail en een brief met de 
gegevens van de school waar je je kind kan inschrijven.

Goed om te weten

Er is geen tijdsdruk. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft 
geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. 

Aanmelden met voorrang

Je kind aanmelden voor een kleuter- of lagere school waar al een 
broer of zus is ingeschreven.

Wanneer?

Meld je kind aan tussen dinsdag 17 januari 2023, 9.00 uur en 
maandag 30 januari 2023, 17.00 uur.  
 
Hoe?

Surf naar schoten.aanmelden.in. Volg de stappen op het scherm. 
Meld je kind aan voor de kleuter- of lagere school waar al een 
broer of zus is ingeschreven.

Ten laatste 8 februari 2023 ontvang je een e-mail en een brief 
met de bevestiging of je je kind kan inschrijven in de school waar 
al een broer of zus is ingeschreven. Het kan echter gebeuren dat 
de school waar al een broer of zus is ingeschreven niet voldoende 
vrije plaatsen heeft. Meld je kind dan opnieuw aan voor andere 
scholen vanaf dinsdag 28 februari 2023 om 9.00 uur. Je kind blijft 
nog wel op de wachtlijst staan in de school van de broer of zus.

http://schoten.aanmelden.in
http://schoten.aanmelden.in


Overzicht

Aanmelden

• Kinderen aanmelden voor een school waar al een broer of zus 
is ingeschreven: tussen dinsdag 17 januari 2023, 9.00 uur en 
maandag 30 januari 2023, 17.00 uur.

• Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer of zus 
is ingeschreven: tussen dinsdag 28 februari 2023, 9.00 uur en 
dinsdag 21 maart 2023, 17.00 uur. 

Inschrijven

• Voorrangsgroep: tussen dinsdag 14 februari 2023 en vrijdag 10 
maart 2023. 

• Alle anderen: tussen maandag 24 april 2023 en dinsdag 23 mei 
2023. Neem je brief mee als bewijs dat je die school hebt  
toegewezen gekregen.

• Vanaf dinsdag 23 mei 2023 starten de inschrijvingen voor de 
resterende vrije plaatsen.  

Ondersteuning

Heb je ondersteuning nodig om je kind aan te mel-
den? Dan kan je tijdens de aanmeldperiodes bij de 
secretariaten van de basisscholen en het Huis van het 
Kind terecht. Hier is iemand aanwezig die samen met 
jou, stap voor stap, de aanmelding in orde brengt.  

De contactgegevens van het Huis van het Kind vind je 
op de achterzijde terug. Aarzel niet hen te contacteren!

STAP 2: inschrijven

Wanneer?

De voorrangsgroep kan zich inschrijven van 
dinsdag 14 februari 2023 tot vrijdag 10 maart 
2023. De kinderen zonder voorrang van maandag 
24 april 2023 tot maandag 15 mei 2023.

Hoe?

Maak een afspraak met de school die wordt vermeld in de brief of 
e-mail. 

Heb je na 21 april 2023 nog geen e-mail of brief ontvangen? Con-
tacteer dan het onthaal van het Huis van het Kind op het nummer 
03 680 33 55.

Geen vrije plaatsen in je school van voorkeur?

Als je je kind bij geen enkele school naar keuze kan inschrijven, 
kan je vanaf dinsdag 23 mei 2023 contact opnemen met andere 
scholen om te vragen of zij nog vrije plaatsen hebben. 

Als er geen plaats is voor je kind, dan sta je op de wachtlijst bij 
alle scholen waarvoor je je kind aanmeldde. Er kan altijd nog een 
plaats vrijkomen voor je kind op één van deze scholen. De school 
zal je dan zelf contacteren.



Huis van het Kind Schoten

Sint-Cordulaplein 2
www.schoten.be/huis-van-het-kind

Hulp nodig? Maak een afspraak via  
huisvanhetkind@schoten.be of 03 680 33 55
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