
SOCIALE DIENSTEN  
EN VOORDELEN

Naar de kleuter-  
of lagere school:  

nu digitaal  
aanmelden!

www.haacht.be/aanmelden_basisscholen 

NIEUW



Voor schooljaar 2023-2024 werken we in Haacht met een elektronisch 
aanmeldsysteem voor alle nieuwe kleuters en lagereschoolkinderen. Deze 
brochure informeert je over het aanmelden en inschrijven in een kleuter- of 
lagere school in Haacht, Wespelaar, Tildonk, Wakkerzeel, Haacht-Station en  
Sint-Adriaan. 

Alle scholen werken volgens dezelfde afspraken. Sommige scholen hebben 
minder plaatsen dan leerlingen die willen inschrijven. Met dit nieuwe 
aanmeldsysteem krijgt iedereen een gelijke kans om in te schrijven in een 
school naar keuze. 

De Haachtse scholen heten jou en je kind van harte welkom!

STAP 1:  
Maak kennis met de scholen
05/12/2022 - 27/02/2023

STAP 2:  
Meld je kind aan voor de scholen van je keuze
28/02/2023 om 12 uur - 21/03/2023 om 12 uur

STAP 3:  
Automatische toewijzing van de plaatsen
22/03/2023 - 20/04/2023

STAP 4:  
Schrijf je kind in
na toewijzing door computer:  
24/04/2023 om 9 uur - 15/05/2023 tot 16 uur
vrije inschrijving: vanaf 23/05/2023 om 9 uur

STAP 5:  
Je kind start op school
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 STAP 1:  
MAAK KENNIS MET DE SCHOLEN

De keuze van een school is belangrijk. Selecteer een of meerdere scholen waarin 
je interesse hebt. Ga voor 28 februari eens op bezoek in de scholen van jouw 
voorkeur zodat je kan kennismaken met de school en het schoolteam. Maak een 
afspraak voor je bezoek(en).
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OVERZICHT BASISSCHOLEN

1  Freinetschool De Muze
Rijmenamsesteenweg 194
3150 Haacht
016 / 26 09 00
welkom@demuzehaacht.be
demuzehaacht.be

2  Don Bosco De Puzzel
Werchtersesteenweg 38
3150 Haacht
016 / 60 38 55
secretariaat@depuzzelhaacht.be
depuzzelhaacht.be

3  Kleuterafdeling
Rijmenamsesteenweg 141
3150 Sint-Adriaan
016 / 60 04 91
secretariaat@depuzzelhaacht.be
depuzzelhaacht.be

Gemeentelijke basisschool Haacht 
4  Afdeling’t Haegje –  
Verhaegenlaan 7
3150 Haacht
016 / 60 35 89
secretariaat@gbshaacht.be
gbshaacht.be

5  Afdeling Klimop –  
lager onderwijs 
Elisabeth Willemslaan 4
3150 Wespelaar
016 / 60 26 62
secretariaat@gbshaacht.be
gbshaacht.be

6  Vrije Kleuterschool PIT
Nieuwstraat 1
3150 Wespelaar
016 / 60 51 71
directie@pitwespelaar.be
pitwespelaar.be

7  VBS De Wieltjes
Neysetterstraat 3
3150 Wespelaar
016 / 60 25 71
directie@haachtstation.be
haachtstation.be

8  VBS Lambertzhoeve
Kouterstraat 2
3150 Tildonk
016 / 56 84 00
secretariaat@lambertzhoeve.be
lambertzhoeve.be

9  VBS De Vuurboom
Pastoriestraat 48
3150 Wakkerzeel
016 / 60 88 85
directie@vuurboom.be
vuurboom.be
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 STAP 2:  
MELD JE KIND AAN VOOR DE SCHOLEN VAN JE KEUZE

BELANGRIJK:  
eerst aanmelden, later volgt het inschrijven!

VOOR WIE MELD JE AAN?

• Nieuwe kleuters geboren in 2021, 2020, 2019 en 2018
Voor de kinderen van geboortejaar 2021 gelden de volgende instapdata:

Kinderen geboren t.e.m. Komen na… Dus vanaf…
01/03/2021 Zomervakantie 2023 01/09/2023
06/05/2021 Herfstvakantie 06/11/2023
08/07/2021 Kerstvakantie 08/01/2024
01/08/2021 Instap 1 februari 2024 01/02/2024
19/08/2021 Krokusvakantie 19/02/2024
15/10/2021 Paasvakantie 15/04/2024
13/11/2021 Hemelvaart 13/05/2024
Vanaf 22/11/2021 Zomervakantie 2024 02/09/2024

Alle kinderen geboren in 2021 melden zich nu aan, ook al starten ze pas op 2 september 2024. 

• Nieuwe leerlingen van de lagere school
Voor wie verhuist of van school wil veranderen.

• Voorrangsgroepen
- Broers en zussen van kinderen die al naar school gaan in één van de scholen
 Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of 

dezelfde ouder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.
- Kinderen van schoolpersoneel

HOE BEREID JE JE VOOR OP DE AANMELDING?

1. Lees op de website van de scholen hun pedagogisch project. Een schoolkeuze is 
immers een bewuste keuze.

2. Maak een lijst van de scholen waar je je kind graag wil inschrijven.
3. Het aantal vrije plaatsen vind je ten laatste op 15 februari 2023 terug via  

haacht.be/aanmelden_basisonderwijs
4. Selecteer zoveel scholen als je wil om je kans op een inschrijving te verhogen.  

Het opgeven van meerdere scholen heeft geen invloed op je eerste keuze.  
Zet je favoriete school altijd op nummer 1.
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HOE MELD JE AAN?

Digitaal aanmelden kan vanaf 28 februari (12 uur) tot 21 maart 2023 (12 uur) via  
haacht.be/aanmelden_basisonderwijs.

Binnen deze periode heeft het tijdstip waarop je je kind aanmeldt geen 
invloed op de toewijzing van de beschikbare plaatsen.

Praktische vragen?
• de school van je eerste keuze
• huisvanhetkind@haacht.be of 016 / 26 94 29

Is de aanmeldperiode verstreken en heb je je kind niet aangemeld? Dan kan je je kind 
pas inschrijven tijdens de vrije inschrijfperiode (vanaf 23 mei 2023 om 9 uur).

STAP 3:  
AUTOMATISCHE TOEWIJZING VAN DE PLAATSEN

De computer wijst elk kind toe aan één school. Deze rangschikking gebeurt volgens 
deze criteria:

1. Broers en zussen
2. Kinderen van schoolpersoneel
3. Schoolkeuze
4. Afstand

Voor afstand wordt rekening gehouden met het domicilieadres van het kind 
en eventueel met het werkadres van de ouders. De afstand wordt berekend 
in vogelvlucht tot het officiële adres van de school.

5. Toeval (bij gelijke afstand in vogelvlucht)

Ten laatste op 20 april 2023 krijg je een e-mail of brief waarin staat in welke school je 
je kind kan inschrijven.

Heb je op 21 april 2023 geen brief of e-mail ontvangen?  
Mail dan naar huisvanhetkind@haacht.be of bel naar 016 / 26 94 29.
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Als één of meer van de scholen van hogere keuze geen plaats meer heeft, komt je 
kind automatisch op de wachtlijst van die school te staan. Je ontvangt de mededeling 
van niet-gerealiseerde inschrijving. Dat is het bewijs van de plaats van je kind op de 
wachtlijst van een school. De wachtlijst is geldig tot en met 6 oktober 2023, voor kleuters 
geboren in 2021 tot 30 juni 2024.

Komt er een plaats vrij in een school waar je kind op de wachtlijst staat? Dan 
contacteert de school je. Als je wil, kan je je kind nog inschrijven in deze school. Dat 
kan zelfs als je je kind ondertussen al hebt ingeschreven in een andere school.

STAP 4:  
SCHRIJF JE KIND IN

INSCHRIJVING NA TOEWIJZING

1.  De school contacteert jou om een afspraak te maken.
2.  De inschrijving gebeurt tussen 24 april (9 uur) en 15 mei (16 uur).
3.  Je schrijft je kind in (op school of digitaal).
4.  De inschrijving is pas definitief als je akkoord gaat met het schoolreglement en het 

pedagogisch project van de school.

Na de inschrijving ontvang je van de school een bewijs van gerealiseerde 
inschrijving.

VRIJE INSCHRIJVING

Op maandag 22 mei 2023 vind je op de website van de scholen een overzicht met de 
vrije plaatsen. Op dinsdag 23 mei 2023 (9 uur) starten de vrije inschrijvingen in de 
scholen waar nog plaatsen vrij zijn.

STAP 5:  
JE KIND START OP SCHOOL

Vanaf 1 september 2023 gaat je kind naar de nieuwe school. Voor startende kleuters 
vind je de juiste instapdatum op p. 5. 

Wij wensen je kind veel leerplezier!



HULP NODIG?

SCHOOL VAN JE EERSTE KEUZE
zie contactgegevens op p. 4 

HUIS VAN HET KIND HAACHT
huisvanhetkindhaacht.be
016 / 26 94 29
huisvanhetkind@haacht.be

CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
CLB N-Brussel (gemeenteschool)
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
02 / 482 05 72
clbvgc@clbvgc.be

Vrij CLB Brabant Oost vestiging Keerbergen (vrije scholen)
Molenstraat 42 
3140 Keerbergen
015 / 50 93 20
info-keerbergen@vrijclbbrabantoost.be

OMBUDSDIENST INSCHRIJVINGEN
Heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan contact op  
met de ombudsdienst inschrijvingen via huisvanhetkind@haacht.be.  
Zij zullen je melding onderzoeken.


