KIES JOUW

SCHOOL

Wil jij jouw kind inschrijven op een kleuter- of lagere school in
Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar? Dat loopt via een
centraal aanmeldingssysteem. Er is voor elk kind een plaatsje in
een school van de gemeente waarvoor jij kiest. Wil je graag
meer informatie over een school? Bezoek dan zeker de website
van de school.
Wie moet aanmelden?
Kinderen geboren in 2020
Is jouw kind geboren in 2020? Dan moet je hem of haar
aanmelden door jouw schoolkeuze door te geven,
ook wanneer het volgend schooljaar nog niet zal starten.
Andere kinderen
•

Gaat jouw kind nu al ergens naar school en wil jij
veranderen vanaf 1 september 2022 of later in het
schooljaar? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.

•

Is jouw kind geboren vóór 2020 en ging het nog niet
naar school? Dan moet jij jouw kind eerst aanmelden.

•

Gaat jouw kind naar het buitengewoon onderwijs?
Daar gelden andere regels. Lees er meer over op
www.onderwijs.vlaanderen.be.

24 JANUARI T/M
11 FEBRUARI 2022
Broers, zussen
en kinderen van
schoolpersoneel
kunnen ingeschreven
worden.

7 T/M 25
MAART 2022
Aanmelden via
www.kiesjouwschool.be

19 APRIL T/M
9 MEI 2022
Je kind is aangemeld
op de school.
Maak de inschrijving
op de school tijdens
deze periode in orde.

16 MEI 2022
Start van de vrije
inschrijvingen

24 JANUARI T/M 11 FEBRUARI 2022
Voorrang voor broers en zussen en kinderen
van personeel.
Broers en zussen kunnen rechtstreeks in de school van
broer of zus inschrijven. Kinderen van schoolpersoneel
kunnen ook inschrijven met voorrang in de school
van hun ouder.
7 MAART
T/M 25 (vanaf
MAART
8u)2022
T/M 25 MAART 2022 (tot 18u)
Aanmelden
Je kunt jouw kind enkel in deze periode aanmelden, maar op
welk moment jij dit precies doet, speelt geen rol. Aanmelden
kan via www.kiesjouwschool.be. Als dit niet lukt, kan je hulp
vinden op een helpdesk of in de school van jouw voorkeur.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

ga naar www.kiesjouwschool.be
kies één of meerdere scholen voor je kind
(hoe meer scholen, hoe meer kans)
geef de scholen in volgorde van je voorkeur door,
je eerste keuze geef je dus eerst door
meld je kind aan

19 APRIL T/M 9 MEI 2022
Inschrijven voor aangemelde kinderen
Is je kind aangemeld, dan krijg je bericht voor 30 maart in
welke school je jouw kind kunt inschrijven. Ga tussen 19 april
en 9 mei naar die school en schrijf je kind in. Ben je te laat?
Dan kun je jouw kind inschrijven vanaf de vrije inschrijvingen
vanaf 16 mei 2022, als er nog plaatsen zijn.

VANAF 16 MEI 2022
Vrije inschrijvingen
Meldde je jouw kind niet aan of kon je het niet inschrijven in
de school waarvoor je het aanmeldde? Dan kun je jouw kind
vanaf 16 mei 2022 rechtstreeks op een school inschrijven.
Hou er wel rekening mee dat er dan al heel wat kinderen
ingeschreven zijn. Ga daarom zo snel mogelijk naar de
school. Wanneer je jouw kind inschrijft, is nu wel belangrijk.

Hulp nodig?
Infomoment voor ouders
Tijdens een digitaal infomoment legt een deskundige uit hoe
het aanmeldsysteem werkt en welke stappen je moet
doorlopen. Ook bijzondere situaties komen aan bod. Het
infomoment vindt digitaal plaats op maandag 24 januari 2022
om 20 uur. Inschrijven kan via www.kiesjouwschool.be.
Helpdesk
Stel je vraag via info@kiesjouwschool.be of telefonisch elke
werkdag tussen 9 en 12 uur.
•
Oud-Turnhout gemeentehuis – 014 46 22 11
•
Turnhout Stadskantoor – 0471 85 16 53
•
Vosselaar gemeentehuis – 014 60 08 53
•
LOP-deskundige – 02 553 05 15
Hulp bij inschrijven
•
Maandag 7 maart 2022 van 16.30 – 19.30u:
‘T ANtWOORD – Otterstraat 114 in Turnhout
•
Dinsdag 22 maart 2022 van 16.30 – 19.30u:
Villa Mescolanza – Begijnenstraat 39 in Turnhout
Andere talen
Meer info in andere talen (Arabisch, Berbers, Farsi, Frans,
Engels, Roemeens, Somali en Turks) vind je op de website
www.kiesjouwschool.be

Veelgestelde vragen
Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?
Nee. Als je kind is aangemeld, is het daarom nog niet
ingeschreven. Na de aanmelding ontvang je bericht in welke
school je jouw kind kunt inschrijven. Ga dan, na afspraak,
naar de school en schrijf je kind in.
Ik heb geen computer, hoe kan ik aanmelden?
Je kunt terecht in de school van je voorkeur, maar ook bij de
helpdesk van je gemeente. Daarvoor maak je best eerst een
afspraak. Hun gegevens vind je onderaan.
Kan ik meerdere broers en zusjes samen inschrijven?
Ja, dat kan. Maar hier zijn ook nadelen aan verbonden. Als
je dit wenst te doen, neem dan contact op met05de
05 LOP –
deskundige (info@kiesjouwschool.be of 02 553 05 15) die je
de voor – en nadelen verduidelijkt.
Hoe worden de keuzes verdeeld?
Je kind wordt automatisch toegewezen aan de eerste
schoolkeuze, tenzij er geen plaats genoeg is. Dan krijgen de
kinderen die het dichtst wonen voorrang. Wie verder woont
krijgt een volgende keuze toegewezen.

