2019-2020

Eén digitaal
aanmeldsysteem
voor alle Edegemse
kleuterscholen
of lagere scholen
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Is jouw kind geboren in 2017 en wil je het in
Edegem naar school laten gaan? Of wil je
een andere school in Edegem kiezen voor je
kind? Dan is de informatie in deze brochure
belangrijk voor jou.
In onze gemeente werken alle kleuterscholen
en lagere scholen vanaf het schooljaar 20192020 met één centraal aanmeldsysteem.
Dat betekent dat je via een website laat
weten op welke school je je kind het liefst
wil inschrijven. Kamperen of uren wachten
aan de schoolpoort is vanaf nu dus niet meer
nodig.
Tussen 1 en 29 maart meld je je kind(eren)
aan en maak je je schoolkeuze. Je haasten is
niet nodig, want de volgorde van aanmelden
heeft geen invloed op de toekenning van je
plaats.
In deze brochure leggen we je stap voor stap
uit hoe je te werk gaat.

Voor wie?
•
•

Kleuters geboren in 2017 of vroeger
Kinderen die in het schooljaar
2019-2020 naar een nieuwe Edegemse
school willen gaan
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STAP 1
Maak je schoolkeuze
Er zijn heel wat basisscholen in Edegem. Welke scholen passen
het beste bij je kind? Geen betere manier om dat te ontdekken
dan naar de infomomenten en opendeurdagen te gaan. Maak
er kennis met de schoolvisie, de leerkrachten, de gebouwen,…
Surf naar de websites van de scholen voor data en meer
informatie.
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•
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STAP 2
Meld je aan

Surf tussen 1 en 29 maart naar https://edegem.aanmelden.in.
Je haasten om als eerste aan te melden is niet nodig,
zolang het maar voor 29 maart gebeurt. De volgorde
van aanmelden heeft geen enkele invloed op de
toekenning van je plaats.
Registreer je en vul alle gegevens in van je kind(eren)
waarvoor je een plaats in een Edegemse kleuterschool of
lagere school wil.
Duid je verschillende favoriete scholen aan.
Begin met je eerste keuze, maak ook een tweede,
een derde, een vierde, … keuze. Je kan maximum
acht scholen aanduiden. Meer scholen aanduiden,
vermindert de kans op een plaats in je favoriete school
niet.
Het overzicht van de vrije plaatsen per school vind je
voor de start van de aanmeldingsperiode op
https://edegem.aanmelden.in en op de websites
(zie pagina 11) van de scholen zelf. Als er geen vrije
plaatsen zijn, kan je enkel aanmelden voor een plaats op
de wachtlijst.

•

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Dit is een
bewijs dat je aangemeld bent, nog geen ticket. Niet
gekregen? Check je SPAM-box? Ook daar niets terug te
vinden? Neem dan contact op met aanmeldsysteem@
edegem.be

Deze criteria bepalen de volgorde van wie een ticket krijgt voor
de school van je keuze:
•
•

eerst op basis van afstand
vervolgens op basis van de volgorde waarin je je
schoolkeuze maakte (eerste, tweede, derde, ... keuze)
• bij ex aequo’s (zelfde afstand, zelfde schoolkeuze) wordt
toeval toegepast (de computer kiest at random)
Lees meer hierover onder de vraag ‘Hoe verloopt de
toewijzing?’ op pagina 7.

Voorinschrijvingsrecht
Voor kinderen die onder hetzelfde dak wonen met een
bestaande leerling van de school (broers, zussen, kinderen uit
nieuw samengestelde gezinnen, …) en kinderen van personeel
is er een voorrangsregeling. Zij kunnen tussen 4 en 28 februari
2019 inschrijven. Daarna vervalt het voorinschrijvingsrecht. De
school informeert de ouders daarover.

Geen pc of hulp nodig?
Heb je geen pc of heb je hulp nodig bij je registratie? Je kan
na afspraak terecht in elke school en op een aantal locaties.
Raadpleeg de lijst op pagina 8 onder de vraag ‘Waar kan ik
terecht wanneer ik zelf geen pc heb of hulp nodig heb?’
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STAP 3
Krijg je ticket

Op 29 april 2019 verstuurt het systeem een e-mail of een brief
naar alle ouders. Wie plaats heeft, krijgt een ticket van een
school uit de voorkeurlijst. Je kind is daarmee aangemeld bij
die school, maar nog niet definitief ingeschreven.
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STAP 4

Schrijf je in

Ga tussen 6 en 24 mei met je ticket naar de toegewezen
school. Je ticket wordt omgezet in een definitieve inschrijving.
Iedereen met een ticket heeft een plaats. Breng de Kids-ID, een
verblijfkaart of een ISI+-kaart van het ziekenfonds mee.

Goed om weten
•

•
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Als je niet met je ticket naar de toegewezen school gaat
vóór 24 mei, vervalt je ticket. Je gereserveerde plaats komt
dan weer vrij voor kinderen op de wachtlijst.
Je kind is niet aangemeld voor 29 maart? Of er was geen
plaats meer in een van je voorkeurscholen? Dan kan je
vanaf 28 mei 2019 inschrijven in de Edegemse scholen
waar nog plaats vrij is. Informeer je bij de school en maak
een afspraak.

?

Vraag en antwoord

Hoe verloopt de toewijzing?
Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de
school of waarvan één van de ouders werkt op de school,
hebben wettelijk voorrang.
Alle andere kinderen worden eerst geordend op basis van de
eerste schoolkeuze.
•
•

•

•

Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle
kinderen een plaats.
Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan
geldt het criterium afstand. De kinderen die een school
als eerste voorkeur aanduidden, worden gerangschikt
volgens afstand in vogelvlucht van het domicilieadres van
het kind tot de school op basis van het centraal referentieadressenbestand van de Vlaamse overheid.
Pas wanneer kinderen die verder wonen uit de boot vallen
voor de eerste voorkeurschool, wordt gekeken naar de
tweede voorkeurschool. Enzoverder. Het is dus belangrijk
dat je meerdere schoolkeuzes doorgeeft. Je kan nooit
toegewezen worden aan een school waarvoor je niet kiest.
Op basis van twee eenvoudige vragen wordt bepaald of
uw kind een indicator of niet-indicator leerling is. Voor elke
groep worden plaatsen voorbehouden in alle scholen. Als
het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder
van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is
het kind een indicatorleerling.
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Waarom kan ik beter meerdere scholenkeuzes
maken?
Als je maar één school ingeeft en er is daar geen plaats meer
dan moet je wachten tot midden mei 2019 om je kind in te
schrijven in een school met nog vrije plaatsen. Meer scholen
aanduiden, vermindert de kans op een plaats in je favoriete
school niet.

Wat als ik mijn kind niet aanmeld?
Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je pas na 24 mei 2019
inschrijven in een school waar er nog plaats is. De keuze
zal beperkt zijn, gezien sommige scholen na de online
toewijzingen volzet kunnen zijn.

Ik stond in een school al op een wachtlijst. Heb
ik voorrang?
Kinderen die in een van de Edegemse scholen al op een
wachtlijst voor het schooljaar 2018-2019 stonden, hebben
geen voorrang en moeten opnieuw aanmelden via het nieuwe
digitale systeem.

Waar kan ik terecht wanneer ik zelf geen pc heb
of hulp nodig heb?
Alle deelnemende scholen helpen je na afspraak graag verder
met je aanmelding, telkens tussen 8.30 en 16.30 uur (op
woensdag tot 12.30 uur).
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Je kan tijdens de openingsuren ook gebruik maken van een pc
op een van volgende plaatsen:
•
•
•

Bibliotheek, Hovestraat 55
Huis van het Kind, Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16
Onthaal gemeentehuis, Gemeenteplein 1

Welk adres geef ik op ?
Je geeft een officieel adres op. Dit is het adres waar het kind
is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder
of van de grootouders geldt niet. Als je niet eerlijk bent bij
het invullen van de vragenlijst is het mogelijk dat je je kind
niet kan inschrijven. Bij de inschrijving op school kan je extra
documenten moeten meebrengen of een verklaring op eer
ondertekenen.

Wat doe ik als ik (bijna) ga verhuizen?
Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen
tussen de aanmeldperiode en het instappen van je kind in de
nieuwe school, mag je het nieuwe domicilieadres van je kind
invullen bij de aanmelding. Als je je kind gaat inschrijven in
de school, moet je kunnen aantonen dat je kind effectief op
het nieuwe domicilieadres zal wonen op het ogenblik dat het
instapt in de school. Dat doe je op basis van een koopakte,
huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de
aankoopakte,…
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Wat moet ik meenemen wanneer ik inschrijf?
Bij de eerste inschrijving in de school breng je een officieel
bewijsstuk mee waaruit de identiteit van je kind blijkt: als je
die hebt is dat de kids-ID. Heb je geen kids-ID, breng dan een
verblijfskaart of de SIS-kaart mee.
Zal je je kind Inschrijven in het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de
leerjaar van een nieuwe school dan wordt je kind ingeschreven
onder opschortende voorwaarde. Je moet een kopie van
het eindrapport van het huidige schooljaar voorleggen in de
nieuwe school. De nieuwe school volgt het advies van de
huidige school. Om de inschrijving definitief te maken, moet je
het eindrapport uiterlijk 5 juli 2019 voorleggen.

Wat zijn indicator en niet-indicator leerlingen?
Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder
van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan
is het kind een indicatorleerling. Voor elke groep worden
plaatsen voorbehouden in alle scholen.

Meer vragen en antwoorden vind je
op https://edegem.aanmelden.in
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Scholen in Edegem
Kleuterscholen

Aanmelden via https://edegem.aanmelden.in
Kleuterschool Familia
Pieter van Maldereplein 8
Ingenieur Haesaertslaan 4
Renaat De Rudderlaan 35
03 449 41 22 | familiaks@telenet.be | www.familiaks.be
Infomoment: 7 februari 2019 om 19.30 uur in de vestiging Pieter van
Maldereplein
Kijkdag: 9 februari 2019 tussen 10 en 12 uur in de drie vestigingen

Kleuterschool De Link
Patronaatstraat 28
Jan Verbertlei 46
03 457 04 22 | ann.cogghe@de-link.be | www.de-link.be
Infomoment: 28 januari 2019 om 19.30 uur in de vestiging van de
lagere school, Patronaatstraat 21
Opendeur: 23 februari 2019 van 10 tot 12 uur in beide vestigingen
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Kleuter- en lagere scholen

Aanmelden via https://edegem.aanmelden.in
’t Kofschip basisschool GO!
Baron de Celleslaan 1
03 448 13 43 | directie@bstkofschip.be | www.bstkofschip.be
Infomoment met rondleiding: 20 februari om 9 uur
Infomoment instapklas: 28 februari om 20 uur

Gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius
Gemeenteplein 3
03 289 21 50 | ave@edegem.be | www.andreasvesalius.net
Infomoment: toelichting en rondleiding op afspraak

Basisschool Blik GO!
Kontichstraat 43
0486 06 47 71 | directie@basisschoolblik.be | www.basisschoolblik.be
Infodagen: 19 januari en zondag 3 februari (vooraf inschrijven)
Openwervendag: 24 februari (vooraf inschrijven)
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Lagere scholen

Aanmelden via https://edegem.aanmelden.in
Lagere school De Link
Patronaatstraat 21
Jan Verbertlei 46
03 457 04 22 | delink@telenet.be | www.de-link.be
Opendeur: 23 februari 2019 van 10 tot 12 uur in beide vestigingen

OLVE lagere scholen
Rombaut Keldermansstraat 33
Renaat de Rudderlaan 35
03 440 16 21 | info@olvebasis.be | www.olvebasis.be
Inschrijven voor de vestiging kleuterschool ‘t Singeltje via:
www.mortsel.be/aanmelden

Lagere school OLVE-Familia
Ingenieur Haesaertslaan 4
Pieter Van Maldereplein 8
03 449 85 59 | directie@olfa.be | www.olfa.be
Rondleiding: zaterdag 9 februari om 10.30 uur, Ingenieur
Haesaertslaan
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Middelbare scholen

Niet online aanmelden, inschrijven via de scholen zelf
OLVE College
Rombaut Keldermansstraat 33
03 449 56 25 | info@olve.be | www.olve.be
Infodag en start inschrijvingen: 16 maart vanaf 13 uur

KTA Da Vinci
Monseigneur Cardijnlaan 1
03 443 71 30 | info@ktadavinci.be | www.ktadavinci.be
Algemeen infomoment: 4 mei 2019 van 11 tot 15 uur
Infomoment eerste graad en start inschrijvingen: 12 maart 2019 van
19 tot 21 uur,
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Nog vragen?

Neem contact op met een van de scholen van je keuze.

Meteen aan de slag?
https://edegem.aanmelden.in
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Gemeentebestuur Edegem
Gemeenteplein 1, 2650 Edegem
03 289 26 50
gemeentebestuur@edegem.be
www.edegem.be

