Gids om je kind in te schrijven
in een kleuterschool of lagere school in Holsbeek

schooljaar 2022-2023

Beste ouder,
Is je kind geboren in 2020 (*) ?
Of zoek je een andere school voor je kind ?

Lees dan aandachtig deze brochure.
Alle kleuterscholen en lagere
scholen in Holsbeek werken
met een gemeenschappelijke
inschrijvingsregeling.
Alle kinderen van geboortejaar
2020 (*) meld je aan. Ook kinderen
van andere geboortejaren of
leerjaren die de overstap naar een
Holsbeekse school willen maken
moeten aanmelden!
Aanmelden betekent dat je via een
website doorgeeft op welke scholen
je liefst je kind wil inschrijven. Met
deze regeling willen we iedereen
een gelijke kans geven om in te
schrijven in een school van keuze en
vermijden we kampeertoestanden.

(*) of zij die in het 1ste leerjaar starten
in Holsbeek-Dorp (GBS De Zilverlinde) op 1/9/2022

Broers/zussen en kinderen van
personeel krijgen voorrang. Zij
melden eerst aan tijdens een aparte
periode. Daarna is het de beurt aan
de andere kinderen.
Heb je vragen over het aanmelden?
Wens je hulp bij het aanmelden?
Achteraan in de brochure vind je de
contactgegevens van de scholen.
De secretariaatsmedewerkers en de
directeurs helpen je graag op weg!

Veel succes!

Aanmelden en inschrijven
broers, zussen en kinderen van personeel
STAP 1
meld je kind aan

Goed om te
weten!
Broers en zussen
zjin alle kinderen
die samenwonen
op hetzelfde adres
of dezelfde vader of
moeder hebben, ook
al wonen ze niet op
hetzelfde adres.

•

Ga tussen 24 januari 2022 (8 uur) en 6
februari 2022 (23.59 uur) naar de website
http://holsbeek.aanmelden.in
en meld je kind aan.

Opgelet!
Na deze periode vervalt je voorrang!
•

Aanmelden gebeurt met een elektronisch
formulier dat je invult op de website. Geef je
bewust foute informatie dan is je aanmelding
ongeldig.

•

Haasten is niet nodig! Het tijdstip van
aanmelden speelt geen rol zolang je maar
binnen deze periode aanmeldt.

•

Aanmelden kan best via pc of laptop, niet
via tablet of smartphone.

•

Hulp nodig ? Achteraan de brochure vind je
contactgegevens.

Opgelet !
Je krijgt een bevestigingsmail als het invullen
van de aanmeldingsfiche gelukt is. Deze
bevestiging geldt als bewijs dat je kind is
aangemeld. Krijg je die niet, neem dan zeker
contact op met de dienst onderwijs van de
gemeente Holsbeek.

STAP 2
ontvang een bericht
•

Je ontvangt ten laatste op 14 februari 2022
een brief en een e-mail met de gegevens van
de school waar je je kind kan inschrijven. Dit
is je ticket om in te schrijven.

STAP 3
schrijf je kind in
in een school
•

Je maakt een afspraak met deze school
tussen 3 en 28 mei 2022.

•

De inschrijving is in orde van zodra je de
leerlingenfiche hebt ondertekend in de
school zelf. Dit betekent dat je akkoord
gaat met het schoolreglement en het
pedagogisch project van de school.

Opgelet !
Mis deze periode niet! Nadien is je ticket niet
meer geldig. Je kan dan enkel nog vanaf 31
mei 2022 (vanaf 8.30u) inschrijven in een
school met vrije plaatsen.

Aanmelden en inschrijven
andere kinderen
Goed om te weten!
Maak kennis met de
scholen van Holsbeek
tijdens de opendeurdag:
•
zaterdag 12 februari 2022
van 9.00u tot 11.00u.
Op http://holsbeek.
aanmelden.in vind je
•
voor de start van de
aanmeldingsperiode
voor andere kinderen
een overzicht van de vrije
plaatsen per school en per
•
geboorte- en leerjaar terug.

STAP 1
meld je kind aan
Ga tussen 1 maart 2022 (8 uur) en 21 maart
2022 (23.59 uur) naar de website
http://holsbeek.aanmelden.in
en meld je kind aan.
Aanmelden gebeurt met een elektronisch
formulier dat je invult op de website. Geef je
bewust foute informatie dan is je aanmelding
ongeldig.
Haasten is niet nodig! Het tijdstip van aanmelden
speelt geen rol zolang je maar binnen deze
periode aanmeldt.

•

Aanmelden kan best via pc of laptop,
niet via tablet of smartphone.

•

Hulp nodig ? Achteraan de brochure vind je
contactgegev
contactgegevens.

Opgelet !
Je krijgt een bevestigingsmail als het invullen
van de aanmeldingsfiche gelukt is. Deze
bevestiging geldt als bewijs dat je kind is
aangemeld. Krijg je die niet, neem dan zeker
contact op met de dienst onderwijs van de
gemeente Holsbe
Holsbeek.

STAP 2
ontvang een bericht
•

Je ontvangt ten laatste op 31 maart 2022
een brief en een e-mail met de gegevens van
de school waar je je kind kan inschrijven. Dit
is je ticket om in te schrijven.

STAP 3
schrijf je kind in
in een school
•

Je maakt een afspraak met deze school
tussen 3 en 28 mei 2022.

•

De inschrijving is in orde van zodra je de
leerlingenfiche hebt ondertekend in de
school zelf. Dit betekent dat je akkoord gaat
met het schoolreglement en het pedagogisch
project van de school.

Opgelet !
Mis deze periode niet! Nadien is je ticket niet
meer geldig. Je kan dan enkel nog vanaf 31 mei
2022 (vanaf 8.30u) inschrijven in een school met
vrije plaat
plaatsen.

Hoe wordt een school aan je toegewezen ?
Zijn er voldoende plaatsen op school ?
Dan hebben alle kinderen een plaats op hun voorkeurschool.

Zijn er onvoldoende plaatsen op school ?
Bij tekort aan plaats gaat de voorrang eerst naar broers en zussen en
kinderen van personeel. Zij worden met voorrang ingeschreven in een
andere aanmeldings- en inschrijvingsperiode.
Voor de geboortejaren 2020, 2019 en het eerste leerjaar moet elke school
decretaal een aantal plaatsen voorzien voor indicatorleerlingen.
Indicatorleerlingen zijn kinderen die voldoen aan tenminste één van beide
voorwaarden:
• Kinderen van wie het gezin een schooltoelage ontving tijdens
de schooljaren 2021-2022 of 2020-2021.
• Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair
onderwijs of geen getuigschrift van het tweede leerjaar van de
derde graad van het secundair onderwijs heeft.
De plaatsen voor niet-indicatorleerlingen worden aangevuld door
de aangemelde kinderen die het dichtst bij de school wonen. Per
schoolvoorkeur wordt de kortste wandelafstand berekend. De berekening
gebeurt via Geopunt/Google Maps.
Resterende plaatsen kunnen na afloop van de aanmeldperiodes worden
aangevuld met vrije inschrijvingen.

Veelgestelde vragen : aanmelden

Mag ik mijn kind bij meerdere
scholen aanmelden ?
Ja, er is geen limiet. Het verhoogt je
kans op een school van je keuze.

Welke school zet ik op
plaats 1?
Zet de school waar je je kind het
liefst naartoe wil sturen op de
eerste plaats. Ook als daar op het
ogenblik van aanmelden maar
weinig of geen vrije plaatsen meer
zijn. Misschien wordt je kind toch
gunstig gerangschikt of komt daar
later een plaats vrij. Dat kan zelfs als
je kind ondertussen al in een andere
school is ingeschreven. De school
neemt contact met je op als er een
plaats vrijkomt.

Hebben mensen die zich voor
mij aanmelden via internet
meer kans op een plaats?
Neen, bij het aanmelden speelt het
tijdstip geen rol, zolang het binnen
de voorziene periode gebeurt.

Hoe kan ik zien of er nog
plaats is voor mijn kind ?
Op de website vind je voor de start
van de aanmeldingsperiode een
overzicht van de vrije plaatsen per
school en per geboorte- en leerjaar
terug.

Wat moet ik doen als ik nog
iets wil veranderen tijdens de
aanmeldingsperiode?
Neem dan contact op met de
dienst onderwijs van de gemeente
Holsbeek. Contactgegevens zie
achteraan de brochure.

Wordt er een school
verplicht toegewezen die ik
niet wens ?

Ik heb
eb geen computer, wat kan
ik doen
en ?
Neem contact op met
één van de scholen. De
secretariaatsmedewerkers en de
directeur helpen je graag verder.

Wat gebeurt er als ik mijn
kind niet aanmeld?
Dan kan je vanaf 31 mei 2022 een
afspraak maken met de school om je
kind rechtstreeks in te schrijven. We
raden je echter aan om zeker aan te
melden!

Neen. Er wordt e
enkel gekeken
naar de scholen die je koos. Om te
voorkomen dat je kind geen plaats
heeft, vul je best alle scholen van
je voorkeur in. Hoe meer scholen je
invult, hoe meer kans op een plaats.
Hoe minder scholen je invult, hoe
kleiner de kans op een plaats in een
school die je voorkeur geniet.

Als mijn kind aangemeld
is, is mijn kind dan ook
ingeschreven ?
Neen. Je moet nog langs gaan op de
school om de inschrijving definitief
te maken. Maak daarvoor een
afspraak met de school.

Veelgestelde vragen : inschrijven

Wat moet ik meenemen voor
de inschrijving van mijn kind?

Wat gebeurt er als de school
mijn kind niet kan inschrijven ?

De bevestigingsbrief of -mail die je
kreeg (= je ticket), waarop staat aan
welke school je kind toegewezen
werd en de kids-ID, de ISI+-kaart of
een ander officieel document van je
kind.

De naam van je kind wordt genoteerd
in het inschrijvingsregister. Je kind
krijgt dan een rangnummer. Je krijgt
ook een weigeringsdocument. Tot
en met donderdag 7 oktober 2022
kun je met dat rangnummer een
vrijkomende plaats verkrijgen.
Voor kinderen geboren in 2020 blijft
het rangnummer geldig tot 30 juni
2023.

Wat gebeurt er als mijn kind
op school ingeschreven
wordt ?
De gegevens van je kind worden
gecontroleerd en je moet je akkoord
verklaren met het schoolreglement
en het pedagogisch project van
de school (door middel van je
handtekening). Je krijgt een
inschrijvingsbewijs.

Wie mag mijn kind inschrijven ?
Alleen personen met ouderlijk
gezag kunnen inschrijven. Dit zijn de
ouders of een voogd. Grootouders
of pleegouders kunnen inschrijven
bij volmacht van de ouders. De
inschrijving mag uitgevoerd worden
door één van de ouders, maar als
de school weet dat de andere ouder
niet akkoord is, dan kan de school de
inschrijving weigeren.

Wanneer kan mijn kleuter starten op sc
school ?
Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar is op één van de volgende instapdagen:

geboren tot en met ...

de instapdatum is ...

1 maart 2020

donderdag 1 september 2022
(na de zomervakan�e)

7 mei 2020

maandag 7 november 2022
(na de herfstvakan�e)

9 juli 2020

maandag 9 januari 2023
(na de kerstvakan�e)

1 augustus 2020

woensdag 1 februari 2023

27 augustus 2020

maandag 27 februari 2023
(na de krokusvakan�e)

17 oktober 2020

maandag 17 april 2023
(na de paasvakan�e)

22 november 2020

maandag 22 mei 2023
(na Hemelvaart)

31 december 2020

vrijdag 1 september 2023

Goed om
m te weten!
Ook al start je kleuter pas op 1 september van schooljaar 2023-2024
is het raadzaam nu mee aan te melden!
De aanmeldingen gebeuren per geboortejaar!

Tijdslijn

van 24 januari tot 6 februari :

broers/zussen en kinderen van personeel
melden zich aan

zaterdag 12 februari :

opendeur in alle Holsbeekse scholen
van 9.00u tot 11.00u

ten laatste 14 februari :

bekendmaking resultaten aanmelding
broers/zussen en kinderen van personeel

van 1 maart tot 21 maart :

alle andere kinderen melden zich aan

ten laatste 31 maart :

bekendmaking resultaten aanmelding
andere kinderen

van 3 tot 28 mei:

inschrijven met een ticket

vanaf 31 mei:

start inschrijvingsperiode voor wie
niet is aangemeld

Contactgegevens
SCHOLEN

enkel kleuteronderwijs
enkel lager onderwijs
kleuter- en lager onderwijs

Gemeentelijke Basisschool ‘Het Anker’

Appelweg 4, 3221 Nieuwrode
016/56.09.93
directie@gbshetanker.be, secretariaat@gemeenteschoolholsbeek.be
www.gbshetanker.be

Gemeentelijke Basisschool ‘De Zilverlinde’

Kortrijksebaan 2, 3220 Holsbeek
016/44.57.59
directie@gbsdezilverlinde.be, secretariaat@gemeenteschoolholsbeek.be
www.gbsdezilverlinde.be

Gemeentelijke Basisschool ‘De Gobbel’

Gobbelsrode 5, 3220 Kortrijk-Dutsel
016/62.22.29
directie@gbsdegobbel.be, secretariaat@gemeenteschoolholsbeek.be
www.gbsdegobbel.be

Vrije Basisschool ‘Holsbeek-Plein’
Klein Langeveld 30, 3220 Holsbeek
016/44.90.43
directie@vbsdeplein.be
www.vbsdeplein.be

Vrije Basisschool ‘Klim-Op’
Losting 43, 3221 Nieuwrode
016/56.09.18
kim.geens@klim-op.be
www.klim-op.be

Vrije Basisschool ‘Klim-Op’
Sint-Maurusstraat 1, 3220 Holsbeek
016/44.97.80
kim.geens@klim-op.be
www.klim-op.be

dienst onderwijs
Gemeente Holsbeek
dienst Onderwijs

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek
016/62.91.98
aanmelden@holsbeek.be
www.holsbeek.be

V.U. Bram Van Baelen, Wingeweg 3, 3220 Holsbeek

http://holsbeek.aanmelden.in

