
a a n m e l d e n

via
k o r t e n b e r g . a a n m e l d e n . i n

Schooljaar 2020 - 2021
Aanmelden en inschrijvenAanmelden en inschrijven

f a c e b o o k . c o m / k o r t e n b e r g t w i t t e r . c o m / G e m K o r t e n b e r g



INHOUDSTAFEL

Centraal aanmeldsysteem scholen Kortenberg  .  .  .  .  .  .  . 3

Eerst aanmelden en nadien inschrijven   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Timing inschrijvingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

 Groep 1: 
 Aanmelden van broers, 
 zussen en kinderen van personeel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

 Groep 2: 
 Aanmelden van alle kinderen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

 Groep 3:
 Inschrijven waar nog vrije plaatsen zijn  .  .  .  .  .  . 10

Vraag en antwoord  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Basisscholen in Kortenberg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14



3

In de gemeente Kortenberg werken alle basisscholen vanaf het 
schooljaar 2020-2021 met één centraal aanmeldsysteem . 
Dat betekent dat je via een website laat weten in welke school je je kind 
het liefst wil inschrijven . Kamperen of uren wachten aan de schoolpoort 
is vanaf nu dus niet meer nodig .
In deze brochure leggen we je stap voor stap uit hoe je te werk gaat .

VOOR WIE?

• Alle kinderen die geboren zijn in 2018, dus ook de kinderen die pas 
in september 2021 starten .

• Kinderen geboren vóór 2018, die een plaatsje zoeken in een 
Kortenbergse school .

Let op! 

Kinderen geboren in 2019 en later kunnen nog niet aangemeld worden .

Centraal aanmeldsysteem scholen kortenberg



STAP 1

aanmelden

STAP 2 STAP 3

e-mail inschrijven

BELANGRIJK! Eerst aanmelden en nadien inschrijven

Je kind aanmelden en inschrijven in een kleuter- of lagere school 
gebeurt in drie stappen:

STAP 1  
Aanmelden: Je meldt je kind aan via kortenberg.aanmelden.in.
Je ontvangt een bevestiging van aanmelding .

STAP 2  
E-mail:  Indien er een plaats beschikbaar is, ontvang je via mail een 
inschrijvingsticket . Hiermee kun je je kind gaan inschrijven .

STAP 3 
Inschrijven:  Je maakt een afspraak met de school om je kind in te 
schrijven .
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* Na afspraak met de school (zie bladzijde 14)

Groep 1: 
Aanmelden van broers, 

zussen en kinderen
van personeel 

Inschrijven 
met ticket*

10 februari 10 -14 februari27 januari - 
3 februari 

Bekendmaking 
resultaat

Groep 3: 
Inschrijven waar nog vrije 

plaatsen zijn*

Vanaf 29 mei 

Groep 2:
Aanmelden 

van alle kinderen
Inschrijven 
met ticket*

2 - 31 maart 30 april 4 - 26 mei

Bekendmaking 
resultaat

Timing inschrijvingen
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Groep 1: Aanmelden van broers, zussen en 
kinderen van personeel

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 vanaf 27 januari tot 3 februari 2020 om 17 u. aanmelden . 
Daarna vervalt de voorrang .

STAP 1: MELD JE AAN
Meld je aan vanaf 27 januari tot 3 februari 2020 om 17 u. via 
kortenberg.aanmelden.in .

• Registreer je en vul alle gegevens in van je kind(eren) waarvoor je 
een plaats in een Kortenbergse basisschool wil .

•  Voor de start van de aanmeldingsperiode vind je een overzicht van 
de vrije plaatsen per school op kortenberg.aanmelden.in en op de 
websites van de scholen zelf .  Als er geen vrije plaatsen zijn, kan je 
enkel aanmelden voor een plaats op de wachtlijst .

• Duid enkel de school aan waar je kind reeds een broer of zus heeft 
die er naar school gaat of waar je als personeelslid werkt . 
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• Na je aanmelding ontvang je een bevestiging . Dit is een bewijs dat 
je aangemeld bent, nog niet ingeschreven! Niets gekregen? Check 
je spambox (ongewenste e-mails)! 

• Problemen met aanmelden? Contacteer de dienst onderwijs via 
naarschool@kortenberg .be . 

STAP 2: SCHRIJF JE IN
Ga tussen 10 en 14 februari 2020 met je inschrijvingsticket naar de 
school .  Je ticket wordt omgezet in een definitieve inschrijving . Breng 
de Kids-ID, een verblijfskaart of een ISI+-kaart van het ziekenfonds mee . 
Contacteer de school om een afspraak te maken (zie bladzijde 14) .
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Groep 2: Aanmelden van alle kinderen
 

STAP 1: MAAK JE SCHOOLKEUZE
Er zijn zes basisscholen in Kortenberg . Welke scholen passen het beste 
bij je kind?
Je kan dit ontdekken door contact op te nemen met de scholen .  Via hun 
website kan je al kennis maken met de schoolvisie, de leerkrachten,  . . .

STAP 2: MELD JE AAN
Meld je aan tussen 2 en 31 maart 2020 op kortenberg.aanmelden.in . 
Registreer je en vul alle gegevens in van je kind(eren) waarvoor je een 
plaats in een Kortenbergse basisschool wil .

•  Voor de start van de aanmeldingsperiode vind je een overzicht van 
de vrije plaatsen per school op kortenberg.aanmelden.in en op de 
websites van de scholen zelf . Als er geen vrije plaatsen zijn, kan je 
toch aanmelden en krijg je een plaats op de wachtlijst . 
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• Duid je verschillende favoriete scholen aan . Begin met je eerste 
keuze, maak ook een tweede, een derde, een vierde,  . . . keuze . Je kan 
maximaal zes scholen aanduiden . Meerdere scholen aanduiden, 
vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet .

• Na je aanmelding ontvang je een bevestiging . Dit is een bewijs dat 
je aangemeld bent, nog niet ingeschreven! Niets gekregen? Check 
je spambox (ongewenste e-mails)! 

• Problemen met aanmelden? Contacteer de dienst onderwijs via 
naarschool@kortenberg .be . 

Deze criteria bepalen de volgorde van wie een inschrijvingsticket krijgt:
1 . Schoolkeuze (eerste, tweede, derde, … keuze),
2 . Afstand van het domicilieadres van de leerling tot aan de school,
3 . Bij ex aequo’s (zelfde schoolkeuze, zelfde afstand) wordt toeval 

toegepast (de computer kiest at random)

STAP 3: KRIJG JE TICKET
Uiterlijk 30 april 2020 verstuurt het systeem een e-mail naar alle ouders . 
Als er plaats is, krijg je een inschrijvingsticket van een school uit je 
voorkeurslijst . Je kind is daarmee aangemeld bij die school, maar nog 
niet definitief ingeschreven .

STAP 4: SCHRIJF JE IN
Ga tussen 4 en 26 mei 2020 met je inschrijvingsticket 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 . Contacteer 
de school om een afspraak te maken (zie bladzijde 14) .
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Groep 3: inschrijven waar nog vrije plaatsen zijn
 
Als je niet met je inschrijvingsticket naar de toegewezen school gaat 
vóór 26 mei 2020, vervalt je ticket . Je gereserveerde plaats komt dan vrij 
voor een kind op de wachtlijst .

Je kind is niet aangemeld voor 31 maart 2020? Of er was geen plaats 
meer in één van je voorkeursscholen? Dan kan je vanaf 29 mei 2020 
inschrijven in een Kortenbergse school waar nog vrije plaatsen zijn . 
Informeer bij de scholen en maak een afspraak .
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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 onvoldoende plaatsen op de school? Dan geldt het criterium 
afstand . Deze berekening gebeurt op basis van de gegevens van 
Geopunt .

• Pas wanneer kinderen geen inschrijvingsticket hebben voor 
de eerste voorkeursschool, wordt gekeken naar de tweede 
voorkeursschool, enzovoort . 

Waarom kan ik beter meerdere schoolkeuzes maken?
Als je maar één school ingeeft en er is daar geen plaats meer, dan moet  
je wachten tot 29 mei 2020 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 . Je kan nooit toegewezen worden aan 
een school waarvoor je niet kiest .

Wat als ik mijn kind niet aanmeld?
Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je pas vanaf 29 mei 2020 inschrijven 
in een school waar er nog plaats is . De keuze zal beperkt zijn, gezien 
sommige scholen na de online toewijzingen volzet kunnen zijn .

VRAAG EN ANTWOORD
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Waar kan ik terecht wanneer ik hulp nodig heb of zelf geen pc heb?
Na afspraak helpen wij je graag verder met je aanmelding:

• Alle deelnemende scholen – zie bladzijde 14
• Huis van het Kind - Dr . V . De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
• Dienst onderwijs - Dr . V . De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Je kan tijdens de openingsuren gebruik maken van een pc bij:

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 . 

Huis van het kind
Dr . V . De Walsplein 30
3070 Kortenberg
☎  02 755 30 70
	huisvanhetkind@kortenberg .be
	www .kortenberg .be

Bibliotheek Kortenberg
Dr . V . De Walsplein 30
3070 Kortenberg
☎  02 755 22 90
 bibliotheek@kortenberg .be
 kortenberg .bibliotheek .be
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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 ISI+-kaart 
mee . Het rijksregisternummer van je kind vind je op de Kids-ID of op de 
ISI+-kaart . 

Hoe lang blijft een plaats op de wachtlijst geldig?
Je kind blijft op de wachtlijst staan tot de vijfde schooldag van oktober 
2020 . Een kind geboren in 2018 blijft tot 30 juni 2021 op de wachtlijst 
staan . 

Meer vragen en antwoorden vind je op kortenberg.aanmelden.in
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Gemeentelijke Basisschool De Regenboog
Kloosterstraat 10
3070 Kortenberg
☎  02 759 60 69
	deregenboog@kortenberg .be
	www .de-regenboog .be

Vrije basisschool Mater Dei
Engerstraat 10
 3071 Erps-Kwerps 
☎  02 759 65 33
	info@vbs-erps-kwerps .be
		www .materdei-ek .be

Gemeentelijke Basisschool De Boemerang
Alfons Dewitstraat 7 (lagere school)
Dorpsstraat 182 (kleuterschool)
3078 Meerbeek
☎  02 759 63 60
	deboemerang@kortenberg .be
	www .deboemerang .info

Gemeentelijke basisschool De Negensprong
Annonciadenstraat 1 
3078 Everberg
☎  02 759 96 22
 denegensprong@kortenberg .be
 www .de-negensprong .be

GO! basisschool Hertog Jan 
Kerkhoflaan 28
 3070 Kortenberg
☎  02 759 68 25
	info@hertogjan .be 
		www .hertogjan .be

Gemeentelijke basisschool De Klimop
Kwerpsebaan 249 
3071 Erps-Kwerps

☎  02 759 64 59
	deklimop@kortenberg .be
		www .deklimop .net

BASISSCHOLEN IN KORTENBERG
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V .u .: Alexandra Thienpont, burgemeester, Dr . V . De Walsplein 30, Kortenberg


