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1. Inleiding  

Cade kleuter- en lagere school werkt voor het schooljaar 2021-2022 met een aanmeldings- en inschrijvingsprocedure 

voor het eerste leerjaar en de kleuterafdeling.  

 

Nieuwe leerlingen voor het  2de, 3de , 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen ingeschreven worden tot een maximum van  
100 leerlingen per leerjaar. Broers en zussen krijgen steeds voorrang tijdens de voorrangsperiode. 

 

2. Eerste leerjaar en kleuters 

Kleuters van onze kleuterschool uit de Buerstedelei zijn reeds ingeschreven in onze school en hoeven zich niet 
opnieuw in te schrijven om te starten in ons eerste leerjaar. 
Nieuwe leerlingen voor de kleuterschool en het eerste leerjaar moeten eerst aangemeld worden. Dit kan via een 
digitaal aanmeldingsformulier waarvan u de link terugvindt op de website van de school of in de school zelf. 
Indien u problemen ondervindt bij het digitaal aanmelden, neem dan contact op met het schoolsecretariaat op  
03 887 62 49. 
 
Kalender:  

 februari 2021:  
- Via de website van de school (www.cade.be) en via de valven aan de schoolmuur wordt de capaciteit en 

het aantal beschikbare plaatsen meegedeeld.  
In onze kleuterschool hebben we een capaciteit van 60 plaatsen.  
In het eerste leerjaar beschikken we over een capaciteit van 100 plaatsen. 
  

- Kinderen die een broer of zus hebben in Cade en/of kinderen van personeelsleden krijgen voorrang om 
in te schrijven. (ook voor 2de- 3de- 4de- 5de en 6de leerjaar) 
 

 van 1 februari 2021 t/m 12 februari 2021  
- INSCHRIJVEN van kinderen die een broer of zus hebben in Cade en kinderen van schoolpersoneel. 
 
Inschrijven doet u via de link op de website. De gegevens die u opgeeft zullen verwerkt worden in de 
inschrijvingsfiche die u digitaal wordt bezorgd. Het is belangrijk dat u deze inschrijvingsfiche nakijkt, 
ondertekent en terugstuurt naar het schoolsecretariaat ten laatste op vrijdag 12 februari 2021. 
 
Let op: Als de inschrijving van broers en zussen en kinderen van schoolpersoneel niet in de  

 voorgeschreven periode gebeurt, vervalt de voorrang!  
 

 van 15 februari 2021 tot 28 februari 2021  
- U vindt op de website (www.cade.be) en in de valven van de school hoeveel plaatsen er op dat moment 

in de kleuterschool en het 1ste leerjaar nog vrij zijn. 
- Er wordt een informatiebrief bezorgd aan alle kleuters die in de Parochiale kleuterschool van Aartselaar 

in de laatste kleuterklas zitten.   
 

  van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021  
- Alle anderen (nog geen broers of zussen in Cade of geen kind van personeelslid in Cade): AANMELDEN.  

o via de link die op 1 maart 2021 bij het begin van de schooldag op de website zal verschijnen onder 
de rubriek Info – inschrijvingen 

 
Tijdstip van aanmelden: 
Wanneer u een kind aanmeldt, speelt het tijdstip van aanmelden geen rol. De aangemelde kinderen worden 
gerangschikt op basis van de afstand domicilieadres tot de school. 
- Voor 1ste leerjaar: afstand tot schooladres della Faillelaan 36. 
- Voor onze kleuterschool: afstand tot schooladres Buerstedelei 44. 
Dit gebeurt aan de hand van Google Maps, instelling: wandelafstand. 

http://www.cade.be/


 tussen 1 april 2021 en 29 april 2021 
- U ontvangt een bericht waarin u wordt meegedeeld of uw aanmelding gunstig of niet-gunstig 

gerangschikt werd op basis van wandelafstand tot de school.  
 
o U heeft een gunstige rangschikking?  

= u mag inschrijven, er is een plaats voor uw kind gereserveerd tot 26 mei 2021. 
o U heeft een ongunstige rangschikking? 

=  alle beschikbare plaatsen zijn ingenomen door broers of zussen of kinderen van personeel of 
gereserveerd voor kinderen die dichter bij de school wonen. U komt automatisch op de wachtlijst: 
voor kleuters van het jongste geboortejaar tot 30 juni 2022 en voor het eerste leerjaar tot 7 oktober 
2021. De brief vermeldt uw plaats op de wachtlijst. 

 
Mogelijk wordt u tussen 27 mei 2021 en 3 juni 2021 verwittigd dat er voor uw kind plaats vrijgekomen is 
omdat anderen hun aanmelding niet (tijdig) omgezet hebben in een inschrijving. 
 

 3 mei 2021 tot 26 mei 2021 
- INSCHRIJVEN van aangemelde kinderen die een gunstige rangschikking kregen.  
- De gegevens die u opgaf bij het aanmelden zullen verwerkt worden in de inschrijvingsfiche die u digitaal 

wordt bezorgd. Het is belangrijk dat u deze inschrijvingsfiche nakijkt, ondertekent en terugstuurt naar 
het schoolsecretariaat ten laatste op woensdag 26 mei 2021. (e-mailadres: inschrijven@cade.be) 

 

  25 mei 2021 tot 3 juni 2021 
- Contacteren van niet-gunstig gerangschikte kinderen wanneer er plaats vrijgekomen is. 

 

 vanaf 27 mei 2021  
- VRIJE INSCHRIJVINGEN indien er nog plaats is.  

Indien de maximumcapaciteit bereikt is, komen de leerlingen die zich vanaf 27 mei 2021 aanbieden 
onderaan de  wachtlijst. 

 
Deze volgorde is wettelijk bepaald en moet daarom gevolgd worden.  
 

1-12 februari 2021 voorrangskinderen 

1-31 maart 2021 aanmelden 

29 april 2021 resultaat aanmelden  

3-26 mei 2021 inschrijven 

27 mei 2021 vrije inschrijvingen  

 

 
3. Mogelijke vragen: 
 
Wie is broer of zus?  
Broers of zussen of hiermee gelijkgeschakeld = kinderen uit eenzelfde leefentiteit: 

 Broers of zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op  
hetzelfde adres. 

 Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres. 

 Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben  (bv. stiefbroers 
of – zussen). 
 

Gescheiden ouders: 
Wanneer één van beide ouders een kind aanmeldt of inschrijft, dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het 
eens is met de inschrijving, tenzij die laat weten dat hij/zij niet akkoord gaat. 
We werken met het domicilieadres van het kind.  
 
Wie is kind van personeel? 
 
Kinderen van personeel met ten minste een contract van  een lopende tewerkstelling van ten minste 104 dagen. 



 
Wie is een indicatorleerling? 

Om de sociale mix te bevorderen, moeten er plaatsen vrijgehouden worden in de groep aangemelde kinderen. 
Voor onze school betekent dit dat er 17 plaatsen in het eerste leerjaar (16,5%) en 11 plaatsen in de ganse 
kleuterschool ( 18%) bij voorkeur worden toegewezen aan leerlingen die 
 

- of kind zijn in een gezin waar men een schooltoelage krijgt;  

- of kind zijn van een moeder die geen diploma secundair onderwijs en geen studiegetuigschrift van het 

zesde jaar secundair onderwijs heeft. 

Wanneer we de volgorde bepalen voor gunstige of niet-gunstige rangschikking worden twee groepen bekeken.  
Zowel in de groep van indicatorleerlingen als in de groep van niet-indicatorleerlingen wordt er naar afstand tot de 
school gerangschikt. 
De niet-ingenomen plaatsen in de beide groepen gaan naar de andere aangemelde kinderen in volgorde van afstand 
tot de school. Wanneer er teveel kinderen in een groep zijn komen die, in volgorde van afstand tot de school,  
achteraan de plaatsen van de andere groep. 
 
Aanmelden of inschrijven gebeurt digitaal. 

 U krijgt steeds u een bevestigingsmail voor ontvangst van de gegevens. Indien u deze mail niet heeft 
ontvangen, neem dan contact op met school  

o voor 12 februari 2021 voor de voorrangskinderen 
o voor 31 maart 2021 voor de aangemelde kinderen 
o voor 26 mei 2021 voor de definitieve inschrijving 

 
Wat gebeurt er wanneer er geen plaats meer is voor mijn kind? 

 U bent ongunstig gerangschikt =  Alle beschikbare plaatsen zijn ingenomen door broers of zussen, of 
kinderen van personeel, of gereserveerd voor kinderen die dichter bij de school wonen. U komt automatisch 
op de wachtlijst. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De brief vermeldt uw plaats op de 
wachtlijst. 

 Mogelijk wordt u vanaf 27 mei 2021 verwittigd dat er voor uw kind plaats vrijgekomen is omdat anderen hun 
aanmelding niet (tijdig) omgezet hebben in een inschrijving. 

 U hebt dan 5 schooldagen om in te schrijven. 
 

Wanneer kan mijn kleuter starten op school? 

Kleuters mogen starten wanneer ze 2 ½ jaar zijn op de instapdag. 
De 7 instapdagen voor schooljaar 2021-2022 zijn: 
 

Instapdatum:   voor kinderen geboren tot: 
 

 woe 1 september 2021   1 maart 2019 

 ma 8 november 2021   8 mei 2019 

 ma 10 januari 2022   10 juli 2019 

 di 1 februari 2022   1 aug. 2019 

 ma 7 maart 2022   7 sep. 2019 

 di 19 april 2022    19 okt. 2019 

 ma 30 mei 2022    30 nov. 2019 
 

Om alle kleuters van eenzelfde geboortejaar evenveel kansen te geven, mogen alle kinderen van  geboortejaar 2019 
(ook diegenen die pas in schooljaar 2022-2023 naar school mogen komen), aangemeld en ingeschreven worden 
tijdens de aanmeldings- en inschrijvingsperiode. 
  



Waar kan u terecht voor info? 
- In de school op schooldagen 
- Telefonisch in de school, tel: 03/887 62 49 
- Bij het OCMW van Aartselaar, Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar, tel: 03 870 58 70.  

Vraag naar mevr. Els Cocquyt. 


