
 

 

Je kind inschrijven in een school in 
Aalst 

 

                                                                                                                                                                             juni 2017 

 
Sinds enkele jaren zijn er specifieke regels om je kind in te schrijven in een school.  
In Aalst zijn er gezamenlijke afspraken om je kind in te schrijven in het basis- en het 
secundair onderwijs. 
 

De school schrijft chronologisch in. Er zijn 3 inschrijvingsperiodes: 
 

periode 1:  voorrang broers/zussen of voor kinderen van personeel 
 voor broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen in de school. 
 voor kinderen van personeelsleden van de school. 

 

periode 2:  sociale mix:  iedereen mag inschrijven! 
De school schrijft alle kinderen in, maar in deze periode moet de school zich houden aan vooraf 
afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen. Wanneer  een bepaalde doelgroep ‘vol’ is krijgt je 
aanvraag tot inschrijving het statuut ‘uitgestelde inschrijving’. Het is dan wachten tot aan de periode 
‘vrije inschrijving’ om te weten of uw inschrijving kan worden omgezet in een effectieve inschrijving. 
 

Periode 3:  vrije inschrijvingen 

Tijdens deze periode schrijft de school alle kinderen in zolang er plaats is.  
Wanneer een school of klasgroep vol is, krijg je een formulier ‘Mededeling van een niet-
gerealiseerde inschrijving’  mee of toegestuurd. In dat geval moet je op zoek gaan naar een 
andere school. 

basisonderwijs 
 basisonderwijs 

 
Inschrijven vanaf   

geboortejaar 2016 
 

broers en zussen + 
kinderen van personeel 

vanaf de eerste schooldag van februari tot aan de periode sociale 
mix: 

donderdag 1 feb – vrijdag 9 maart 2018 
                                                                                       

sociale mix:  
iedereen kan 
inschrijven! 

vanaf de 2de maandag van maart gedurende 2 weken: 
12 maart - 23 maart 2018 

vrije inschrijvingen aansluitend op vorige periode: vanaf maandag 26 maart 2018 
 

 
Voor meer info kan je terecht bij de contactpersoon van het lokaal overlegplatform (LOP): 
Jacky Deblaere    tel.: 0479 / 98 97 36   mail:  jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be 
 
Algemene info over ‘inschrijven in een school’ vind je op www.inschrijvingsrecht.be  

mailto:jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be
http://www.inschrijvingsrecht.be/

