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Digitaal inschrijven – schooljaar 2023 – 2024 

 
Beste ouders, 

 

Voor het schooljaar 2023 – 2024 zijn scholen die een capaciteit bepalen; verplicht om 

digitaal in te schijven. 

Dit wil zeggen dat ook in onze school de inschrijvingen voor het schooljaar 2023 – 

2024 digitaal zullen gebeuren. 

 

We bepalen per geboortejaar elk jaar opnieuw capaciteiten. 

De volgende afspraken werden hieromtrent gemaakt met het schoolbestuur : 

- Zittende leerlingen die in onze school blijven, maken dit kenbaar via het 

invulstrookje dat jullie in de maand januari zullen meekrijgen. 

- Deze gegevens stellen ons in staat om te bepalen hoeveel vrije plaatsen er 

beschikbaar zijn voor nieuwe leerlingen  

- Nieuwe leerlingen dienen sowieso in te schrijven via het digitale systeem. 

 

 

 

De inschrijvingen voor onze basisschool zal verlopen via het digitale 

aanmeldingssysteem van de overheid. 

Hieronder kan je het tijdsverloop vinden. 

 

 
AANMELDEN    UITERSTE DATUM    INSCHRIJVEN MET        VRIJ INSCHRIJVEN 

Van 28 februari 2023   BEKENDMAKING          TICKET UIT        Vanaf 23 mei 2023 

tot en met          RESULTAAT         AANMELDEN 

21 maart 2023         21 april 2023      van 24 april 2023 

              tot en met 

             15 mei 2023 
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Scholen die digitaal aanmelden  

 

Deze scholen hebben een beperkt aantal plaatsen. Voor deze scholen moet je 

aanmelden via de computer. Daarna worden alle aanmeldingen geordend. Er wordt 

rekening gehouden met de schoolkeuzes en de afstand tot de school. Meld je kind 

digitaal aan via naarschoolinaalst.be 

 

 

Bij het digitaal aanmelden zijn er verschillende stappen : 

 
 

Tussen 28/2 en 21 /3                       

 

Op 21/4 Tussen 24/4 en 15/5 

Meld je kind digitaal aan 

via de website 

naarschoolinaalst.be  

en geef je schoolkeuzes 

op. 

Je krijgt een ticket met 

het resultaat van de 

aanmelding  

(in welke school van jouw 

keuze je je kind kan 

inschrijven) 

Schrijf je kind in op 

school. 

Neem je ticket mee 

Tip! Kies meerdere scholen 

om zeker te zijn van een 

plaats.  

Tip! Heb je al een broer of 

zus in de school? Ook dan 

moet je aanmelden. Je 

krijgt wel voorrang 

Tip! Je kan nooit een 

school toegewezen krijgen 

die je niet hebt gekozen. 

Ben je toch niet helemaal 

tevreden?  

Dan kan je, na 15/5, 

inschrijven in een school 

met vrije plaatsen. 

Tip! Aanmelden alleen is 

dus niet voldoende. Je 

moet je kind dus zeker ook 

nog inschrijven in de 

school 

 


