
Je kind aanmelden en inschrijven in een kleuter- 

of lagere school voor het schooljaar 2019-2020. 
 

Beste ouder 
Je kind is geboren in 2017 en mag volgend schooljaar voor het eerst naar school? 

Je kind is geboren vóór 2017 en gaat het volgende schooljaar voor het eerst naar school? 

Je kind is al ingeschreven, maar wil volgend schooljaar naar een andere school? 

 

Waarom aanmelden? 

We willen elk kind in Zaventem een plaats geven 

in één van onze scholen. We streven naar een 

plaats in een school in de buurt van waar je 

woont. Met de aanmeldingen willen we het 

kamperen aan de scholen vermijden. Met het 

digitaal inschrijven heeft iedereen een gelijke 

kans om in te schrijven in een school naar 

voorkeur. 

Hoe aanmelden?  

In Zaventem werken alle basisscholen met een 

gemeenschappelijke aanmeldings- en 

inschrijvingsprocedure. Eerst meld je je kind aan. 

Dit betekent dat je je kind registreert via de 

website www.naarschoolinzaventem.be. Pas 

later schrijf je je kind in op een school.

 

1) Aanmelden via de website www.naarschoolinzaventem.be tussen 01/03/2019 en 29/03/2019.  

2) Je ontvangt ticket voor een school via e-mail. 

3) Inschrijven in de school  tussen 06/05/2019 en 24/05/2019

 

Wie moet aanmelden? 

Alle kinderen die naar een kleuter-  of lagere school in Zaventem willen gaan. 

1)  Kinderen geboren in 2017 

Alle kinderen geboren in 2017 moet u 

aanmelden, ook al starten ze pas in het 

schooljaar 2020-2021. Meer info hierover op: 

www.naarschoolinzaventem.be 

 

2) Kinderen geboren vóór 2017 die nog niet 

naar school gaan 

Gaat je kind nog niet naar school in Zaventem ? 

Dan moet je het digitaal aanmelden voor het 

schooljaar 2019-2020. 

 

3) Kinderen die van school willen veranderen 

In dit geval moet je ook digitaal aanmelden.  

 

4) Wachtlijst 

Kinderen die nu al op een wachtlijst staan, 

moeten opnieuw aangemeld worden

 

http://www.naarschoolinzaventem.be/
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Wanneer aanmelden? 

Meld je kind aan binnen de voorziene periode 

van 01/03/2019 om 9 uur tot en met 

29/03/2019 om 24 uur. Daarna sluit de website 

en kan je niet meer aanmelden! Je kan dan 

alleen nog inschrijven tijdens de vrije 

inschrijvingsperiode die start op 28/05/2019. 

Nadat je je kind aangemeld hebt kan je van 

06/05/2019 tot en met 24/05/2019 inschrijven 

op de school waarvoor je een ticket hebt 

gekregen. 

Vanaf 28/05/2019 start de inschrijvingen op de 

school zelf voor de vrije plaatsen die er nog 

beschikbaar zijn. Deze worden vermeld op de 

website www.naarschoolinzaventem.be 

 

 

Aanmelden stap voor stap:  

eerst aanmelden en dan inschrijven 

 

Stap 1 – Kies een school 

Kies je voorkeurscholen. Je kan meerdere 

scholen kiezen, zo vergroot je je kans op een 

school naar keuze.  

Stap 2 – Meld je kind aan via de website : 

 01/03/2019 (9 uur) tot en met 29/03/2019 

(24 uur) 

Ga naar www.naarschoolinzaventem.be en 

doorloop alle stappen. Zet de scholen in de 

volgorde van jouw voorkeur.  Plaats 1 = 

grootste voorkeur, plaats 8 = laagste voorkeur. 

Stap 3 – Je ontvangt een ticket 

Je ontvangt een ‘ticket’ voor een school via e-

mail. Op deze school kan je je vervolgens 

inschrijven tijdens de inschrijfperiode. Als er 

geen plaats is in één van je voorkeurscholen,  

 

ontvang je geen ticket. Je ontvangt wel een 

weigeringsdocument en je krijgt het advies om 

opnieuw te proberen tijdens de vrije 

inschrijvingsperiode. Dit zal misschien 

gebeuren als je je kind maar aanmeldt voor 1 

of 2 scholen. 

Stap 4 – Schrijf je kind in:    

06/05/2019 - 24/05/2019  

Maak een afspraak met de school waarvoor je 

een ticket hebt gekregen tussen 06/05/2019 

tot en met 24/05/2019. Opgelet! Schrijf je kind 

zeker in tijdens de inschrijvingsperiode door 

langs te gaan op de school van inschrijving. Doe 

je dit niet, dan verlies je je plaats. Je moet dan 

wachten tot de vrije inschrijvingen starten op 

28/05/2019.  

Extra info over aanmelden en inschrijven? 

Kom naar de infonamiddag of -avond   

  

26/02/2019 
13.30 – 14.30 

Huis van het kind Diegemstraat 42  
Zaventem 

26/02/2019 
19.30 – 20.30 

Raadzaal (gemeentehuis) Diegemstraat 37 
Zaventem 

Heb je zelf geen computer of internet? Kan je terecht bij één van de organisaties.  

Zie overzicht op de website:  www.naarschoolinzaventem.be 
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