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Betreft: Centraal aanmeldsysteem voor nieuwe inschrijvingen in alle Schotense
basisscholen

Beste ouder

Ook voor het schooljaar 2022-2023 werken alle basisscholen in Schoten met een
centraal aanmeldsysteem.

Om je kind in te schrijven voor een kleuterschool of lagere school meld je eerst je
kind aan via www.aanmelden.schoten.be voor je kan inschrijven. Dit geldt voor alle
kinderen die voor de eerste keer worden ingeschreven 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 worden de wachtrijen aan de school
vermeden.

Indien uw kinderen al zijn ingeschreven en u niet van school wil veranderen, hoeft
u niets te doen. Uw kinderen worden automatisch ingeschreven voor het volgende
jaar.

Onderstaande data zijn belangrijk voor het aanmelden van uw kind(eren):

http://www.sint-filippus.be
mailto:secretariaat@sint-filippus.be
http://www.aanmelden.schoten.be


Aanmelden met voorrang

● Vanaf 17 januari 2022 t.e.m. 30 januari 2022 kan je je kind aanmelden voor
een kleuterschool of lagere school waar al een broer of zus is ingeschreven.
Zij krijgen voorrang op andere kinderen.

● Vanaf 14 februari 2022 t.e.m. 11 maart 2022 kan je je kind inschrijven in de
toegewezen school. Na deze datum vervalt uw inschrijving.

Aanmelden zonder voorrang

● Vanaf 7 maart 2021 t.e.m. 29 maart 2022 kan je je kind aanmelden voor een
school waar geen broer of zus is ingeschreven.

● Vanaf 25 april 2022 t.e.m. 18 mei 2021 kan je je kind inschrijven in de
toegewezen school. Na deze datum vervalt uw inschrijving.

Goed om te weten: er is geen tijdsdruk. De datum en het tijdstip waarop je je kind
aanmeldt, heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Je moet je kind
wel ten laatste op 29 maart 2022 hebben aangemeld.

Let op! Als uw kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven.

Samengevat:

Stap 1: aanmelden

Stap 2: schriftelijke en digitale melding van toegewezen school

Stap 3: inschrijving na uitnodiging

Hebt u verdere vragen over het aanmeldsysteem? Neem zeker contact op met de
secretariaatsmedewerker van onze school.

Met vriendelijke groeten

Tim Dens

Directeur


