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Steenokkerzeel
Gemeentelijke basisschool Piramide
Mulslaan 2, 1820 Steenokkerzeel
tel : 02 756 55 00
secretariaat@gbs-piramide-tilia
www.gbspiramidetilia.be
Vrije basisschool Ter Ham
Van Frachenlaan 25, 1820 Steenokkerzeel
tel : 02 759 97 43
directeur@schoolterham.be
www.schoolterham.be
Perk
Vrije basisschool Sint-Cajetanus
Tervuursesteenweg 176, 1820 Perk
tel : 02 751 79 18
info@cajetanus-perk.be
www.sint-cajetanus.be
Melsbroek
Gemeentelijke lagere school Tilia
Thenaertsstraat 1, 1820 Melsbroek
Tel : 02 756 55 00
secretariaat@gbs-piramide-tilia
www.gbspiramidetilia.be

http://aanmelden.steenokkerzeel.be/
(zonder www!)

BELANGRIJKE DATA
Van 1 maart tot en met 31 maart 2021:
aanmeldingsperiode
Op 3 mei 2021:
Bekendmaking resultaat
via e-mail en/of brief
Van 5 mei tot en met 28 mei 2021:
verzilveren tickets
= inschrijven
Je neemt contact met de school en je
maakt een afspraak voor het inschrijven
van je kind
31 mei 2021:
vrije inschrijvingsperiode

NAAR SCHOOL IN
STEENOKKERZEEL
Kleuter- en lager onderwijs
schooljaar 2021 – 2022
Voor iedereen die geen voorrang heeft
omdat ze voor het eerst inschrijven
en/of van school wensen te veranderen.
EERST AANMELDEN, NADIEN INSCHRIJVEN

Vrije kleuterschool De Zandkorrel
Vereeckenstraat 82, 1820 Melsbroek
tel : 02 751 72 95
kleuterschooldezandkorrel@gmail.com
www.dezandkorrel.info

Hulp nodig bij het aanmelden?
Contacteer de school van jouw keuze
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STAP 1

STAP 2

STAP 3

Wat moet je beslissen
vóór het aanmelden?

Meld je kind aan

Schrijf je kind in

WIE MOET AANMELDEN?

Vanaf 3 mei 2021 krijg je een mailtje en/of een
brief met het resultaat van je aanmelding

Kies jouw school, maar stel ook een verdere
rangorde op met andere scholen.
Je kind wordt gerangschikt op basis van:
1.
Je schoolkeuze
2.
De afstand tussen thuis en de school
3.
Bij ex aequo door toeval
Je plaatst de school van je voorkeur in het
vak ‘eerste schoolkeuze’.
Het is aan te raden om de vier scholen op te
geven. Bij het aanvinken van slechts 1 school
loop je het risico dat je kind geen ticket krijgt
voor een andere school, mocht blijken dat de
school van je eerste schoolkeuze volzet is.
Vanaf 22 februari 2021 vind je de vrije
plaatsen per school via
http://aanmelden.steenokkerzeel.be/.

Kinderen geboren in 2019
Opgelet: ook kinderen geboren in november
en december 2019 die pas effectief starten
met school op 1 september 2022 (schooljaar
2022-2023)
Kinderen die overstappen van de 3de
kleuterklas naar het 1ste leerjaar
Behalve als de kleuterschool en de lagere
school één school zijn, dan hoef je jouw kind
niet opnieuw aan te melden.
Kinderen die van school willen veranderen
Ga naar de website :
http://aanmelden.steenokkerzeel.be/
(Een account aanmaken is niet nodig. Je kan
meteen van start gaan)
Via het tabblad ‘aanmelden’ kan je jouw kind
aanmelden vanaf 1 maart 2021 om 8u.
De aanmeldingsperiode eindigt op 31 maart
2021 om 23u59. Het tijdstip van aanmelden
is niet van belang voor de uiteindelijke
plaatsverdeling. In 5 stappen vul je alle
gegevens van jezelf en van je kind in.

1. Er is plaats in de school van je eerste keuze.
Maak een afspraak met de school en schrijf je
kind in tussen 5 mei en 28 mei 2021.
Inschrijven gebeurt op school.
2. Er is plaats, maar niet in de school van je
eerste keuze. Neem contact met de school
waar je kind een plaats kreeg en schrijf het in
zodat je zeker bent dat je kind volgend jaar
naar school kan.
Je kind blijft op de wachtlijst staan van je
eerste schoolkeuze. Als er een plaats vrij komt,
krijg je hiervan bericht en contacteer je de
school van je eerste keuze om je kind van
school te laten veranderen.
Je krijgt bericht wanneer er een plaats
vrijkomt. Let op: niet inschrijven tussen 5 mei
en 28 mei 2021 betekent dat je jouw plaats
op school verliest. Na 28 mei 2021 kan je
hierop geen beroep meer doen.
3. Er is geen plaats of je meldde je kind niet
online aan. Vanaf 31 mei 2021 neem je
contact op met de school van je keuze en
controleer je of er nog vrije plaatsen zijn.
Indien er plaats is schrijf je je kind rechtstreeks
in via de school.

