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HOE INSCHRIJVEN
VOOR KLEUTER- EN 
LAGER ONDERWIJS
Schooljaar 2023–2024

NIEUWE 
AANMELD 

PROCEDURE
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 WIE MOET AANMELDEN? 

• Alle kinderen geboren in 2021.
• Alle kinderen geboren vóór 2021 en nog niet 

ingeschreven in een school.
• Alle kinderen die willen veranderen van school 

op 1 september 2023. 

 WAT BETEKENT AANMELDEN?  

Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke 
school of scholen jij jouw kind zou willen inschrijven. 
Deze nieuwe aanmeldprocedure voor het kleuter- en 
lager onderwijs start vanaf februari 2023.

Aanmelden is nodig omdat sommige scholen snel 
volzet zijn. Wie aangemeld is, heeft voorrang op 
wie niet aangemeld is. Je kan nooit een school 
toegewezen krijgen die je niet hebt gekozen. Ben 
je toch niet helemaal tevreden? Dan kun je alsnog 
beslissen om je kind in te schrijven in een school 
waar nog plaats vrij is.

v.u.: Siegelinde Lacoere,  Vindictivelaan 1, Oostende

Beschik je niet over een computer? 

Dan kan je onder meer terecht in de 

ontmoetingscentra. 

Meer info op:

www.oostende.be/
inschrijvingen-kleuter-en-lager-onderwijs



 HOE WORDEN VRIJE  
 PLAATSEN TOEGEWEZEN? 

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije 
plaatsen zijn, dan krijgt elk aangemeld kind een plaats.

Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije 
plaatsen zijn, dan worden de aangemelde kinderen als 
volgt geordend:

1. De schoolkeuze van de ouders. 
2. De voorrangsgroepen broer/zus en kind van 

personeel van de school.
3. De kinderen worden geordend volgens de afstand 

tussen het domicilie-adres van het kind tot de 
school of het werkadres van één van beide ouders 
tot de school (de computer berekent de kortste 
afstand) en volgens toeval. 
• De GO! scholen geven 10% van de vrije plaatsen 

aan kinderen die het dichtst bij de school wonen 
en 90% van de vrije plaatsen wordt verdeeld op 
basis van toeval. 

• De Vrije scholen geven 90% van de vrije plaatsen 
aan kinderen die het dichtst bij de school wonen 
en 10% van de vrije plaatsen wordt verdeeld op 
basis van toeval. 

Bij de ordening volgens afstand tot de school, wordt 
voor ieder kind de afstand tussen het domicilie-
adres van het kind tot de school met de afstand 
van het werkadres van de ouder tot de school 
vergeleken. De kortste van deze twee afstanden 
wordt gebruikt om de kinderen te ordenen.

4. Kan jouw kind in meer dan één voorkeurschool 
een vrije plaats innemen? Dan kan je jouw kind 
inschrijven in de school die het hoogst in jouw 
voorkeurlijst staat.

 HOE AANMELDEN? 

STAP 1
Zoek eerst informatie over de scholen in Oostende via 
naarschoolinoostende.be/basisonderwijs/website/ 
Kies minstens drie scholen en plaats de scholen in 
volgorde van je voorkeur.

STAP 2
Meld je kind aan via deze website: 
naarschoolinoostende.be/basisonderwijs/website/
Dat kan vanaf dinsdag 28 februari om 10.00 uur tot 
en met dinsdag 21 maart 2023 om 15.30 uur. Wanneer 
je juist aanmeldt maakt geen verschil, maar het moet 
wel binnen deze periode. Na de aanmelding hoor je ten 
laatste op 21 april 2023 aan welke school jouw kind is 
toegewezen via brief of e-mail.

STAP 3
Na het bevestigingsbericht ga je naar de school om 
je kind in te schrijven. Inschrijven kan vanaf maandag 
24 april tot en met maandag 15 mei 2023 tijdens de 
schooluren op afspraak. Als je niet aanmeldt, kan je 
pas vanaf 23 mei 2023 inschrijven in een school die 
niet volzet is. 

Hierbij vind je een overzicht van de data wanneer je kind 
(geboren in 2021) naar school kan:

Geboren tot en met... Startmoment op...
1 maart 2021 1 september 2023

6 mei 2021 6 november 2023

8 juli 2021 8 januari 2024

1 augustus 2021 1 februari 2024

19 augustus 2021 19 februari 2024

15 oktober 2021 15 april 2024

13 november 2021 13 mei 2024

14 november tot en met 
31 december 2021 2 september 2024

 HULP NODIG  
 BIJ HET AANMELDEN? 

Waar kan je terecht?
• in alle basisscholen van Oostende

of bij:
• De CLB's (Centrum voor leerlingenbegeleiding)

 » CLB van het GO! Oostende 
Hennepstraat 53, 8400 Oostende 
059 70 21 00

 » Vrij CLB De Havens 
Pensjagersstraat, 8400 Oostende 
059 50 68 01

 » Interstedelijk CLB vestiging Oostende 
Violierenlaan 5, 8400 Oostende 
059 707 541

• Loket Onderwijs en Vrijetijdskansen 
Stadhuis (lokettenzaal) 
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende 
0800 1 8400 – loketovk@oostende.be

• Welzijn en Zorg
 » OCMW Oostende 

Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende 
059 59 10 10 of 059 55 55 55

 » Het Huis van het Kind – Edith 
Edith Cavellstraat 54–56, 8400 Oostende 
059 59 20 06

 » Het Huis van het Kind – Louisa 
Louisastraat 7, 8400 Oostende 
059 25 53 04

• Agentschap Integratie & Inburgering 
Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende 
059 23 35 47

• Bibliotheek Oostende 
Wellingtonstraat 17, 8400 Oostende 
059 29 51 51

• Het Lokaal OverlegPlatform
 » Lokaal OverlegPlatform 

lopoostende.gewoonbasis@vlaanderen.be


