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INSCHRIJVEN 2023-2024 
DIGITALE AANMELDING 

 

 
 
 
 
Beste ouders 
 
Wanneer u uw kind wil inschrijven in onze school, moet u volgende procedure volgen: 
 

Stap 1 =  tussen 28/02/2023 en 21/03/2023 AANMELDEN 

Digitaal aanmelden = school kiezen 
http://www.naarschoolinaalst.be/basisonderwijs/website/ 

Wij helpen u bij het digitaal aanmelden 
op donderdag 9 maart en vrijdag 10 maart  - tussen 14u en 16u - in de refter 

of na afspraak op het secretariaat: 053/21.16.44 

Meebrengen 

 
identiteitskaart + pincode van 
moeder of vader 
 

 
    of gsm met 

 
deze brief 

 
 

 

Stap 2 = 21/04/2023 TICKET = RESULTAAT AANMELDING 

Je krijgt via post of mail een ticket voor de school waaraan je kind werd toegewezen. 

 
 

 

Stap 3 = tussen 24/04/2023 en 15/05/2023 INSCHRIJVEN 

Je kan je kind inschrijven in de school waarvoor je een ticket kreeg. Maak eerst een afspraak. 
Na 15 mei is je ticket niet meer geldig. 

 
Het moment van aanmelden is niet belangrijk, het is pas na het beëindigen van de periode dat de computer begint te rekenen 
en de aangemelde kinderen rangschikt. 
Indien er meer aanvragen zijn dan plaatsen, rekent de computer verder op basis van afstand tot de school. 
Je zal bij het aanmelden naast het domicilieadres van je kind ook de mogelijkheid hebben om het werkadres van één van de 
ouders op te geven. 
Er wordt telkens rekening gehouden met de kortste afstand om de kinderen te ordenen. 
 
Heeft je kind al een oudere broer of zus die naar de school van je voorkeur gaat? Je moet je jonger kind ook aanmelden 
tussen 28 februari en 21 maart 2023, hij/zij zal met voorrang gerangschikt worden. 
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Voornaam kind  

Familienaam kind  

Rijksregisternummer kind  

Domicilieadres kind Gemeente:  

 Straat:  

 Nummer:     

  

Moeder Voornaam  

 Familienaam  

 GSM  

 Emailadres  

Vader Voornaam  

 Familienaam  

 GSM  

 Emailadres  

  

Werkadres Gemeente:  

niet verplicht Straat:  

 Nummer:  

  

Oudere broer/zus in onze school Naam en voornaam  

voorrang Rijksregisternummer  

 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
directie van Vrije lagere school Sint-Maarten 
Esplanadeplein 6 (ingang Sint-Jozefstraat 5A) 
9300 Aalst 
053 21 16 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


