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0 Mortsel

WIE EN WANNEER?
Een school kiezen voor je kind: spannend!
Van zodra je kind 2 jaar en 6 maanden is, mag het naar
de kleuterschool op de eerste instapdatum die daarop
volgt.
Dit zijn de instapmomenten tijdens het schooljaar
2022-2023
•
•
•
•
•
•
•

start schooljaar: 1 september 2022
na de herfstvakantie: 7 november 2022
na de kerstvakantie: 9 januari 2023
eerste schooldag van februari: 1 februari 2023
na de krokusvakantie: 27 februari 2023
na de paasvakantie: 17 april 2023
na Hemelvaartsdag: 22 mei 2023

Kinderen die op het einde van 2020 geboren zijn
hebben hun eerste instapdatum pas op 1 september
2023, maar zij kunnen toch al aanmelden en inschrijven
in het voorjaar van 2022.
Is je kleuter 3 jaar en ouder, dan mag hij of zij starten
op de eerste schooldag van september.
De leerplicht start in het kleuteronderwijs. Een 5-jarige
kleuter moet minstens 290 halve lesdagen aanwezig
zijn op school om de overstap te kunnen maken naar het
eerste leerjaar. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de
320 en 330 halve lesdagen
Je kind zindelijk maken is de verantwoordelijkheid van
de ouders. Als je kind naar school gaat, kies je voor
onderwijs. Kinderen die niet zindelijk zijn, belemmeren
het onderwijs van de andere kinderen. Een ongelukje kan
er natuurlijk wel eens zijn. Indien het je als ouder niet
lukt om je kind zindelijk te krijgen voor de instapdatum,
spreek hier dan over met de school. Samen komen jullie
zeker tot de best mogelijke oplossing.
Informeer je over de scholen in Mortsel als je kind
ongeveer een jaar is. Je hoort dan al wanneer er
infomomenten en opendeurdagen zijn. Bekijk of bezoek
meerdere scholen. De scholen zullen graag je vragen
beantwoorden.

Kinderen geboren in 2020 en alle andere kinderen die
volgend jaar naar een andere school in Mortsel willen
gaan.
Aanmelden: van maandag 7 maart 2022 om 09.00 uur
tot vrijdag 25 maart 2022 om 12.00 uur
Inschrijven: van maandag 2 mei 2022
tot en met vrijdag 25 mei 2022
op afspraak in de school.
Kinderen die broer of zus zijn van een kind dat al op de
school is ingeschreven en kinderen van schoolpersoneel
hebben voorrang en melden vroeger aan.
Aanmelden: van maandag 10 januari 2022 om 09.00 uur
tot vrijdag 28 januari 2022 om 12.00 uur
Inschrijven: van maandag 14 februari 2022
tot en met vrijdag 11 maart 2022
op afspraak in de school.

WELKE SCHOLEN?
Maak eerst een goede keuze. Geef minstens 3 scholen
op. Zet de scholen hierbij in volgorde van jouw
voorkeur.

NOG VRAGEN OF HULP
NODIG ?
De school van je keuze wil zeker helpen bij het
aanmelden. Of contacteer het stadsonthaal voor
hulp bij het aanmelden en alle andere vragen, via
onthaal@mortsel.be of 03 444 17 17.
Je bent ook welkom voor hulp bij het Huis van het Kind,
1e verdieping, Meerminne 6, 2640 Mortsel op
donderdag 10 maart, van 10.00 tot 12.00 uur
donderdag 17 maart, van 14.00 tot 16.00 uur
donderdag 24 maart, van 16.00 tot 18.00 uur

www.mortsel.be/aanmelden

EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN.
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AANMELDEN

Je meldt je aan via www.mortsel.be/aanmelden Je
hebt hiervoor een computer nodig met internet. We
raden je aan om minstens 3 scholen van voorkeur op
te geven. Zet de scholen hierbij in volgorde van jouw
voorkeur. Plaats 1 = grootste voorkeur, plaats 3 =
laagste voorkeur.
Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde
school, zal de software plaatsen toewijzen op basis
van voorkeur en afstand. De afstand is hierbij de
wandelafstand van het officieel adres van het kind tot
aan de school.
Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen
rol, zolang het maar binnen de aangeduide periode
gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen.
Om aan te melden heb je het rijksregisternummer van
je kind nodig. Dit vind je op de Kids-ID van je kind of op
een klevertje van de mutualiteit.
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TOEWIJZING

Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je via de
post en via e-mail een bericht van toewijzing (je ticket
voor inschrijving) en/of een bericht van rangschikking op
de wachtlijst ontvangen. Dit bericht ontvang je vanaf
21 april 2022. De kinderen van de voorrangsgroep
worden toegewezen op 3 februari 2022.

INSCHRIJVING

Met een ticket voor inschrijving ga je tijdens de
inschrijvingsperiode naar de toegewezen school. Als je
je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan
vervalt je ticket.
Wat als je een bericht van rangschikking op de
wachtlijst kreeg? Je plaats op de wachtlijst is
automatisch gereserveerd. Je wordt door de school
gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in
volgorde van de plaats op de wachtlijst.
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VRIJE INSCHRIJVING

Vrije inschrijvingsperiode vanaf woensdag 1 juni 2022
Tijdens deze periode kan je inschrijven op de school
zonder ticket.

CONTACTGEGEVENS VAN DE SCHOLEN
’t Singeltje
(alleen kleuteronderwijs)

Parkschool (kleuter en lager)
Lusthovenlaan 12
tel. kleuter: 03 449 06 28
tel. lager: 03 449 77 41
www.parkschoolmortsel.be

Singel 39 bis, tel. 03 440 73 23
www.olvebasis.be

De Bolster (kleuter en lager)

Jenaplanschool Lieven Gevaert
(kleuter en lager)

Hof van Riethlaan 3, tel. 03 449 89 05
www.bolsterdorp.be

Osylei 86, tel. 03 449 36 70
www.jenaplanschoollievengevaert.be

Ten Dorpe (kleuter en lager)

Theofiel Reynlaan 13, tel. 03 440 27 59
www.bolsterdorp.be

De Tandem (kleuter en lager)
Sint-Benedictusstraat 14A
tel. 03 440 51 19
www.detandem.net

Rozenregen (kleuter en lager)
Sint-Reinhildisstraat 15b
tel. 03 449 56 39
www.rozenregen.be

Klimboom (kleuter en lager)

Liersesteenweg 314, tel. 03 455 49 13
www.klimboom.be

Zeppelin (kleuter en lager)
Lieven Gevaertstraat 54
tel. 03 449 40 18
www.zeppelinfo.be
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