Inschrijven voor schooljaar 2021-2022 in kleuter- en lagere scholen in Hasselt
Beste ouder,
Omwille van de coronamaatregelen worden de inschrijvingen in alle
kleuter- en lagere scholen digitaal georganiseerd. Als ouder kan je steeds
terecht op onze school voor informatie over inschrijven.

Alle kinderen die geboren zijn in 2019 en elk kind dat van school wil
veranderen.

Je kan je kind inschrijven tussen maandag 1 maart 2021 om 8u00 en maandag 15 maart 2021 om
16u00. De link naar het digitaal inschrijfformulier vind je op de website van de school.
Tijdens deze voorrangsperiode worden de kinderen verdeeld in voorrangsgroepen: indicator en nietindicator. Een indicator-leerling is een leerling waarvan de moeder geen getuigschrift of diploma
secundair onderwijs heeft en/of het gezin recht heeft op een schooltoelage.
Vanaf 22 maart 2021 starten de vrije inschrijvingen. Dan wordt er geen rekening meer gehouden met
deze indicatoren. De inschrijving gebeurt ook dan via het digitaal inschrijfformulier.

Heb je al een broer of zusje ingeschreven in dezelfde school of ben je een personeelslid van de
school waar je je kind wil inschrijven, dan kan je je kind vooraf inschrijven. Je voorrangsrecht geldt
tussen vrijdag 29 januari en vrijdag 12 februari. De scholen engageren zich om je hiervan tijdig te
informeren.

Neen, alle kinderen die een plaats zoeken, kunnen terecht in één van de Hasseltse scholen. Enkele
scholen kunnen vollopen, maar je hebt sowieso heel wat keuze. Als er in een school geen plaats meer
is, kan je kind geweigerd worden en komt je kind op de wachtlijst terecht. Je krijgt dan een
mededeling niet-gerealiseerde inschrijving waarop de plaats op de wachtlijst genoteerd staat.
Wil je vooraf weten of de school van jouw voorkeur voldoende plaats heeft, neem dan gerust
telefonisch contact op met het secretariaat of de directie van de school.

De capaciteit en de vrije plaatsen in de school vind je op de website www.naarschoolinvlaanderen.be

Voor kinderen die zich willen inschrijven in het buitengewoon onderwijs starten de inschrijvingen op
maandag 22 maart. Opgelet deze kinderen hebben een verslag van het CLB nodig dat hen toegang
geeft tot het buitengewoon onderwijs. Overweeg je de overstap, contacteer dan zeker je huidige
school en het CLB.

Begin februari ontvangen alle Hasseltse ouders met een kind geboren in 2019 een infofolder met
Milan op de voorzijde. Hierin staat een overzicht van alle basisscholen in Hasselt.
Deze folder vind je ook op de website van de stad Hasselt.

Tips:
-

zoek informatie op de website van de school
op de website van de stad Hasselt vind je ook informatie
www.hasselt.be/inschrijvenopschool
op de website van het LOP lees je nog meer over het inschrijfbeleid
www.naarschoolinhasselt.be
praat met andere ouders uit de buurt
maak een afspraak met de school om de werking op voorhand te leren kennen

Je kan altijd terecht bij:
- de basisscholen
- het CLB
- de dienst Onderwijs-FOB van de Stad Hasselt - onderwijs@hasselt.be - 011 / 23 90 62
- de LOP-deskundige – Carina Thomis – carina.thomis@ond.vlaanderen.be - 0476 / 41 00 57

