Naar school in Wemmel
2020 - 2021

In 3 stappen!

1⃣ aanmelden op
wemmel.aanmelden.in
2⃣ ontvang een ticket
3⃣ schrijf je kindje in

Voor alle kinderen geboren in 2018 of vroeger!
wemmel.aanmelden.in

kleuter- en lager onderwijs

Voor wie is deze brochure?
Voor ouders die kinderen hebben die
• geboren zijn in 2018 en die in 2020 voor het eerst naar school mogen.
Ook als ze laat op het jaar geboren zijn en pas instappen in september
2021.
• geboren zijn vóór 2018 maar nog niet ingeschreven zijn.
• veranderen van school.
Kortom, iedereen die zijn/haar kinderen in een Nederlandstalige
Wemmelse basisschool wil inschrijven.

Aanmelden

Ticket ontvangen

Inschrijven

Wat vind je in deze brochure?
In deze brochure leggen we uit hoe je jouw kind(eren) inschrijft in de
Nederlandstalige kleuter- en lagere scholen in Wemmel.
Alle basisscholen (uitgezonderd de Franstalige gemeentelijke
basisschool) werken met één gemeenschappelijke aanmeldings- en
inschrijvingsprocedure.
Eerst meld je jouw kind aan. Dit wil zeggen dat je jouw kind registreert op
de website. Na de aanmeldingsperiode krijg je een ticket via e-mail. Maak
een afspraak met de school die vermeld staat op je ticket. Tijdens deze
afspraak voltooi je de inschrijving.

Meer info?
wemmel.aanmelden.in
02/462.05.00
aanmelden@wemmel.be
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Waarom eerst aanmelden en dan inschrijven?
Door aan te melden, is het niet meer nodig om te kamperen voor de school.
Iedereen kan zich gedurende een maand aanmelden en krijgt een gelijke
kans om terecht te komen in de school van zijn/haar voorkeur.
Elk kind in Wemmel krijgt een eerlijke kans om zich in te schrijven in de
buurt waar hij of zij woont.
We willen van de school een ontmoetingsplaats maken voor kinderen met
verschillende achtergronden. Zo weerspiegelen de scholen de buurt waarin
de kinderen opgroeien.

In ’t kort:

☑ Je kampeert niet meer aan de
☑
☑
☑

schoolpoort om je kinderen in te
schrijven. Elk kind krijgt zo een gelijke
kans.
Je kan meerdere scholen aanduiden
volgens jouw voorkeur.
De computer rangschikt de
aanmeldingen op basis van
schoolkeuze en de afstand tussen
thuis en school.
Als je je kind niet aanmeldt, dan kan
je hem of haar pas inschrijven
tijdens de vrije inschrijvingsperiode.
Opgelet: het is mogelijk dat er
dan geen plaats meer is.
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Welke scholen?
GBS Wemmel De Wondertuin 📌

Kleuterschool: L. Vander Zijpenstraat 29
Lagere school: J. Vanden Broeckstraat 29
Tel. 02/462.06.31
info@gbswemmel.be
www.gbswemmel.be

GO! Inclusiecampus Wemmel - BS Kameleon 📌
Diepestraat 28
Tel. 02/342.01.60
secretariaat.kameleon@ringscholen.be

Vrije Basisschool Mater Dei 📌

Zalighedenlaan 16
Tel. 02/461.39.56
secretariaat@materdeiwemmel.be
www.materdeiwemmel.be

Vrije Basisschool Sint-Jozef 📌

Kaasmarkt 38
Tel. 02/460.11.65
st.jozefsschool.secretariaat@gmail.com
www.stjozefwemmel.be

Een overzicht van vrije plaatsen vind je te
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Opendeurdagen
De Wondertuin
Mater Dei
Sint-Jozef

zaterdag 25/01/2020: 10u - 12u (L. Vander Zijpenstraat 29)
vrijdag 31/01/2020: 2 rondleidingen om 10u en 14u (laat
weten dat je komt: directie@materdeiwemmel.be)
zaterdag 01/02/2020: 10u - 11u (kleuterschool) en 11u - 12u
(lagere school)

en vind je terug op wemmel.aanmelden.in
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Voor wie moet je aanmelden?
1. Kinderen geboren in 2018
→ Alle kinderen geboren in 2018 moeten worden aangemeld. Ook als ze pas
starten in het schooljaar 2021-2022.

2. Kinderen geboren voor 2018 die nog niet naar school gaan
→ Als jouw kindje nog niet naar school gaat, dan moet je hem of haar
aanmelden voor het schooljaar 2020-2021.

3. Kinderen die van school veranderen
→ Verandert jouw kind van school vanaf 1 september 2020 dan moet je hem
of haar eerst aanmelden.

4. Kinderen die nu op een wachtlijst staan in een Wemmelse school
→ Staat jouw kind nu op de wachtlijst? Ook dan moet je hem of haar
aanmelden.

5. Kinderen die een broer of zus hebben op een school, en kinderen
van schoolpersoneel
→ Zussen en broers, en kinderen van het schoolpersoneel hebben voorrang.
Deze voorrang geldt enkel wanneer ze zich in de voorrangsperiode
aanmelden.
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Instapdata voor de kleutertjes:
Geboren in 2018?

→ Naar school op:

01/01 tot en met 01/03

→ 01/09/2020

02/03 tot en met 09/05

→ 09/11/2020

10/05 tot en met 04/07

→ 04/01/2021

05/07 tot en met 01/08

→ 01/02/2021

02/08 tot en met 22/08

→ 22/02/2021

23/08 tot en met 19/10

→ 19/04/2021

20/10 tot en met 17/11

→ 17/05/2021

18/11 tot en met 31/12

→ 01/09/2021
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Wanneer moet je jouw kindje aanmelden?
Broers & zussen en
kinderen van personeel

Alle kinderen

Aanmelden
Tussen 06/01/2020 en 24/01/2020

Aanmelden
Tussen 02/03/2020 en 31/03/2020

Ontvangen van ticket
Uiterlijk op 31/01/2020

Ontvangen van ticket
Uiterlijk op 30/04/2020

Inschrijvingen na afspraak
Tussen 04/05/2020 en 26/05/2020

Inschrijvingen na afspraak
Tussen 04/05/2020 en 26/05/2020

Eerst aanmelden, dan inschrijven!

Hulp nodig?
Met afspraak:
▢ infopunt: 02/462.05.00
▢ OCMW Wemmel: 02/462.03.00
▢ Kind & Gezin: 0499/99.58.64
▢ vzw PIN: 0496/27.53.02
▢ Bib Wemmel: 02/462.06.20
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Zonder afspraak:
▢ Huis van het Kind: woensdag 4, 11,
18 en 25 maart 2020
telkens van 8u30 tot 11u30
in Pr. Boudewijnlaan 12
▢ Bib Wemmel: maandag 2, 9, 16, 23
en 30 maart 2020
telkens van 15u tot 18u

Aanmelden: stap voor stap
Surf naar wemmel.aanmelden.in en kies jouw scholen

Doorloop alle stappen om jouw kind aan te melden. We raden aan om
sowieso 4 scholen op te geven. Zet de school die je het meeste interesseert
op nummer 1.

Ontvang een ticket

Na de aanmeldingsperiode ontvang je een ticket. Daarmee kan je je
inschrijven in de school die vermeld staat op je ticket.
Was er geen plaats? Dan brengen we je ervan op de hoogte en raden
we je aan om opnieuw te proberen tijdens de vrije inschrijvingen.

Schrijf je kind in na afspraak

Maak een afspraak met de school waarvoor je een ticket hebt gekregen.
Opgelet: dit moet gebeuren tijdens de inschrijvingsperiode. Daarna is
het ticket niet meer geldig!

Meld jouw kind aan tijdens de
aanmeldingsperiode. De dag
waarop je je kind aanmeldt,
heeft geen belang.
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Veelgestelde vragen
Hoe kan ik zien in welke scholen er plaats is?
Voor de aanmeldingsperiode kan je op de website
wemmel.aanmelden.in een overzicht terugvinden met vrije plaatsen.
• Voor kleuters: vrije plaatsen per geboortejaar
• Voor lagereschoolkinderen: vrije plaatsen per leerjaar

Ik heb hulp nodig bij het aanmelden of ik heb geen computer of
toegang tot het internet, wat nu?
Je kan hiervoor terecht bij één van de organisaties die hulp aanbieden (zie
pagina 8).

Mag ik mijn kind aanmelden in meerdere scholen?
Ja, hoe meer scholen je kiest, hoe meer kans je maakt op een plaats.

Wat moet ik doen als ik een ticket krijg?
Je maakt dan een afspraak met de school waarvoor je een ticket hebt
gekregen om je kind in te schrijven.

Wat neem ik mee wanneer ik mijn kind ga inschrijven na ontvangst
van mijn ticket?
→ De Kids-ID
De school heeft een officieel document nodig met de juiste schrijfwijze van
de naam van jouw kind én het rijksregisternummer.
Je krijgt meer info via het ticket dat je na de aanmelding van jouw kind
ontvangt.
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Wat gebeurt er als er geen plaats is in de school van mijn keuze?
De school noteert de naam van je kind in het inschrijvingsregister.
Je ontvangt een weigeringsdocument met daarop een rangnummer. De
school moet dit nummer respecteren als er plaatsen vrijkomen.
• Voor kinderen geboren in 2018 moet de school dit nummer
respecteren tot 30/06/2021
• Voor alle andere kinderen moet de school dit nummer respecteren tot
07/10/2020

Hoe verloopt de inschrijving?
• De school controleert de gegevens van je kind.
•
•
•
•

Je krijgt het schoolreglement.
Om de inschrijving af te ronden, moet je het schoolreglement
ondertekenen.
Je plaatst je handtekening op het inschrijvingsformulier.
Als je foute informatie geeft bij de aanmelding dan kan je ticket
vervallen. Dit wordt beoordeeld door de disfunctiecommissie.

Hoe schrijf je jouw kind in in de Franstalige gemeentelijke basisschool?
De Franstalige gemeentelijke basisschool neemt niet deel aan dit
aanmeldings- en inschrijvingssysteem. Voor meer info surf je naar
www.ecfwemmel.be

Zit je nog met een vraag?
Contacteer ons dan zeker via
aanmelden@wemmel.be of 02/462.05.00
Meer info vind je op wemmel.aanmelden.in
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Tijdlijn - aanmelden in Wemmel
J AN

FEBR

2020

MAART

2020

Aanmelden
broers &
zussen, en
kinderen
van
personeel

2020

APRIL
2020

Aanmelden
alle kinderen
Ontvangen
van ticket op
uiterlijk 30/04

MEI

2020

Inschrijven
na
ontvangen
van ticket

Ontvangen
van ticket op
uiterlijk 31/01

Voor alle kinderen geboren in 2018 of vroeger!

wemmel.aanmelden.in

