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NAAR SCHOOL 
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voor kinderen geboren in 2021 en ouder



Beste ouder

In deze brochure kom je alles te weten over de aanmeldings- en
inschrijvingsprocedure voor de basisscholen in Aartselaar.

In onze gemeente werken basisscholen Cade en De Blokkendoos met
één centraal aanmeldingssysteem. Dat betekent dat je eerst via
een website laat weten op welke school je je kind het liefst wil
inschrijven en hem of haar nadien pas gaat inschrijven in de
school zelf.

In deze brochure leggen we je stap voor stap uit hoe je te werk gaat.

De Parochiale Kleuterschool neemt dit schooljaar nog niet deel aan
dit digitaal aanmeldingssysteem. Daar is vrije inschrijving op
afspraak nog mogelijk.

We wensen je veel succes met het vinden van een school waar je
kind zich thuis voelt!

Eerst online aanmelden,
nadien inschrijven!
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Voorrangsregeling

Kleuters uit De Blokkendoos of Cade zijn 
automatisch ingeschreven in het eerste 
leerjaar, tenzij zij van school veranderen.

 
 
 

Broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) van een huidige
leerling in de school, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) van een
huidige leerling in de school, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (officieel adres), maar geen
gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en -zussen) waarvan één
van de kinderen een huidige leerling is in de school.
Kinderen van personeel van de school.

Er geldt een voorrangsregeling voor : 

Deze voorrangsgroepen krijgen de kans zich vroeger in te schrijven tussen 
16 januari 2023 en 3 februari 2023.
Je hoeft de aanmeldingsprocedure niet te doorlopen.

Heb je hierover vragen of twijfels, informeer je bij de school.

 

Kleuters geboren in 2021 of vroeger.
Kleuters van de Parochiale Kleuterschool die de 

Kinderen die van school willen veranderen.
       overstap maken naar het eerste leerjaar.

VOOR WIE?
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Welke school past het beste bij je kind? 
Geen betere manier om dat te ontdekken dan op de infomomenten! 
Surf naar de websites van de scholen voor de data en meer informatie. Je vindt
een overzicht van de scholen op p. 10-11.

Je haasten om als eerste aan te melden is niet nodig, zolang het maar gebeurt
voor 21 maart 2023. De volgorde van aanmelden heeft geen enkele invloed op
de toekenning van je plaats.
Registreer je en vul alle gegevens in van je kind(eren) waarvoor je een plaats in
een kleuterschool of lagere school wil.

Surf tussen 28 februari en 21 maart 2023 naar een website van de deelnemende
scholen: www.cade.be of www.bsdeblokkendoos.be. 
Je vindt daar de aanmeldlink. 
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AANMELDINGSPROCEDURE

STAP 1 : MAAK JE SCHOOLKEUZE

STAP 2 : MELD JE AAN

Duid altijd meerdere scholen aan. Zet je favoriete school op de eerste plaats.
Hierdoor heb je meer kans dat je zeker een plaats hebt. Je kans op een plaats
in je favoriete school vermindert niet.
Het overzicht van de vrije plaatsen per school vind je voor de start van de
aanmeldingsperiode op de websites van de scholen (zie p. 10).
Als je aanmelding correct gebeurd is, ontvang je direct een bevestiging via
mail. Dit is het bewijs dat je aangemeld bent. Het is nog geen ticket om je in te
schrijven.

Duid de scholen van jouw keuze aan.

Als je geen bevestigingsmail ontvangt, check dan eerst je SPAM-
box. Als ook daar niets terug te vinden is, laat dit dan onmiddellijk
weten via aanmelden@aartselaar.be. 
Geen bevestigingsmail betekent dat je niet aangemeld bent!

http://www.cade.be/
http://www.bsdeblokkendoos.be/


TICKET
 

Wie plaats heeft, krijgt een ticket van een school uit de voorkeurslijst. Je kind is
daarmee aangemeld bij die school, maar nog niet definitief ingeschreven.
Wie geen plaats heeft, komt op de wachtlijst.

Uiterlijk op 21 april 2023 verstuurt het systeem een e-mail of een brief naar alle
ouders die aangemeld hebben.

Tussen 24 april en 15 mei 2023 kan je met je ticket je inschrijven in de
toegewezen school. Iedereen met een ticket heeft een plaats. Je hebt een Kids-ID,
een verblijfskaart of een ISI+-kaart van het ziekenfonds nodig. 
De school waarvoor u een ticket hebt verkregen, zal u verder contacteren over de
inschrijving.

Aandacht! 
Ben je niet ingeschreven op 15 mei 2023, dan vervalt je ticket. 
Je gereserveerde plaats komt dan weer vrij voor kinderen op de
wachtlijst. 

Is je kind niet aangemeld voor 21 maart 2023? Is er geen plaats meer
in de school van je voorkeur? Dan kan je vanaf 23 mei 2023 inschrijven
in een school waar nog plaats is. Informeer je bij de school en maak
een afspraak.

Deze criteria bepalen de volgorde van de toewijzing van de plaatsen:
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STAP 3 : KRIJG JE TICKET

STAP 4 : SCHRIJF JE IN

1.   Eerst op basis van schoolkeuze.

2.  Vervolgens op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de school     
     en het officiële adres van het kind.

3.  Toeval (bepaald door de computer).



VRAAG EN ANTWOORD

Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle
kinderen plaats.
Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan geldt
het criterium afstand. De kinderen die een school als eerste
voorkeur hebben aangeduid, worden gerangschikt volgens
afstand in vogelvlucht van het officiële adres van het kind tot
het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De
afstand wordt berekend via Google Maps. 
Bij kinderen die geen plaats hebben bij de eerste
voorkeursschool, wordt gekeken naar de volgende
voorkeursschool. Het is dus belangrijk dat je meerdere
schoolkeuzes doorgeeft. Je kan nooit toegewezen worden aan
een school waarvoor je niet kiest. 

HOE VERLOOPT DE TOEWIJZING?
Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school
of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben
wettelijk voorrang. Alle andere kinderen worden eerst geordend
op basis van de eerste schoolkeuze. 
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WAAROM KAN IK BETER MEERDERE SCHOOLKEUZES MAKEN? 
Als je maar één school ingeeft en er is in die school geen plaats meer
dan moet je wachten tot 23 mei 2023 om je kind in te schrijven in een
school met nog vrije plaatsen. Meer scholen aanduiden, vermindert
de kans op een plaats in je favoriete school niet. 



WELK ADRES GEEF IK OP? 
Je geeft een officieel adres op. Dit is het adres waar het kind
gedomicilieerd is. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of
van de grootouders geldt niet. Als je niet eerlijk bent bij het
invullen van de vragenlijst is het mogelijk dat je je kind niet kan
inschrijven. Op het ogenblik van de aanmelding wordt een
koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind
en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op
het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister.
Hierop zal controle uitgevoerd worden. Bij de inschrijving op
school kan je extra documenten moeten voorleggen of een
verklaring op eer ondertekenen. 
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WAT ALS IK MIJN KIND NIET AANMELD? 
Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je pas vanaf 23 mei 2023
inschrijven in een school waar er nog plaats is. De keuze zal
beperkter zijn, gezien sommige scholen na de online toewijzingen
volzet kunnen zijn.

WAT DOE IK ALS IK (BIJNA) GA VERHUIZEN? 
Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen tussen de
aanmeldingsperiode en het instappen van je kind in de nieuwe
school, mag je het toekomstig officiële adres van je kind invullen
bij de aanmelding. Als je je kind gaat inschrijven in de school,
moet je kunnen aantonen dat je kind effectief op het nieuwe
officiële adres zal wonen. Dat doe je op basis van een
huurovereenkomst of een notariële akte van aankoop van een
woning (geen bouwgrond). De verhuis moet plaatsvinden in de
loop van het kalenderjaar waarin het kind wordt aangemeld (vóór
31 december 2023).   

Bij betwisting of onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst bij
meerderheid. 
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je ticket voor inschrijving in de school
een Kids-ID, een ISI+kaart van het ziekenfonds of een
verblijfskaart
je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of
voogd die inschrijft)
indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe officiële
adres waarmee je aangemeld bent, indien dit verschillend is
van het huidige officiële adres.

WAT HEB IK NODIG WANNEER IK INSCHRIJF? 

Meer info vind je op

www.bsdeblokkendoos.be of

www.cade.be.

Met je vragen kan je steeds terecht bij aanmelden@aartselaar.be.

http://www.bsdeblokkendoos.be/
http://www.cade.be/
http://www.naarschoolinaartselaar.be/


maandag 09:30–12:30, 14:00–20:00

dinsdag 09:30–12:30, 14:00–18:00

woensdag 09:30–12:30, 14:00–18:00

donderdag 09:30–12:30, 14:00–18:00

vrijdag 09:30–12:30

zaterdag 09:30–12:30

adres: Kapellestraat 136
via telefoon: 03/870.58.70 

Maak een afspraak met de SCHOOL NAAR KEUZE. 
Zij helpen je tijdens de schooluren graag verder met je
aanmelding. 
Zie info p. 10-11. 

Maak een afspraak bij het SOCIAAL HUIS.
Hier word je graag geholpen bij het aanmelden van je kind.

- 9- 

HULP NODIG BIJ HET AANMELDEN ?

adres: della Faillelaan 32
openingsuren :

Heb je enkel een computer en een internetverbinding
nodig? Welkom in de BIB ! 
Je kan tijdens de openingsuren gebruik maken van een computer
met internetverbinding in de openbare bibliotheek van
Aartselaar. 

      



KLEUTERS
Buerstedelei 44
INFODAG : zaterdag, 28.01.2023 - 10 uur tot 12 uur

LAGERE SCHOOL
Carillolei 2 (1e, 2e, 3e leerjaar)
della Faillelaan 36 (4e, 5e, 6e leerjaar)
INFODAG : zaterdag, 21.01.2023 - 10 uur tot 12 uur

KLEUTERS + LAGERE SCHOOL
Leon Gilliotlaan 58 
INFODAG : zaterdag, 4 februari 2023 - 10 uur tot 12 uur

www.cade.be  -  03/887.62.49  -  secretariaat@cade.be
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DEELNEMENDE SCHOLEN

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL CADE

GO! BS DE BLOKKENDOOS

www.bsdeblokkendoos.be  -  03/887.66.91  -  info@bsdeblokkendoos.be

Volgende scholen nemen deel aan het aanmeldingssysteem voor
inschrijvingen voor schooljaar 2023 - 2024.

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_nlBE982BE982&sxsrf=ALiCzsafDBtjSBLbC1aAOttug3q1R-_sLQ:1668894430997&q=cade%20aartselaar&ved=2ahUKEwiSqeidnLv7AhWV7aQKHefZDy8QvS56BAg5EAE&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11158990970397698200&lqi=Cg9jYWRlIGFhcnRzZWxhYXJaESIPY2FkZSBhYXJ0c2VsYWFykgERZWxlbWVudGFyeV9zY2hvb2yqAQwQASoIIgRjYWRlKAI&rlst=f#
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_nlBE982BE982&sxsrf=ALiCzsafDBtjSBLbC1aAOttug3q1R-_sLQ:1668894430997&q=cade%20aartselaar&ved=2ahUKEwiSqeidnLv7AhWV7aQKHefZDy8QvS56BAg5EAE&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11158990970397698200&lqi=Cg9jYWRlIGFhcnRzZWxhYXJaESIPY2FkZSBhYXJ0c2VsYWFykgERZWxlbWVudGFyeV9zY2hvb2yqAQwQASoIIgRjYWRlKAI&rlst=f#
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_nlBE982BE982&sxsrf=ALiCzsafDBtjSBLbC1aAOttug3q1R-_sLQ:1668894430997&q=cade%20aartselaar&ved=2ahUKEwiSqeidnLv7AhWV7aQKHefZDy8QvS56BAg5EAE&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11158990970397698200&lqi=Cg9jYWRlIGFhcnRzZWxhYXJaESIPY2FkZSBhYXJ0c2VsYWFykgERZWxlbWVudGFyeV9zY2hvb2yqAQwQASoIIgRjYWRlKAI&rlst=f#
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_nlBE982BE982&sxsrf=ALiCzsafDBtjSBLbC1aAOttug3q1R-_sLQ:1668894430997&q=cade%20aartselaar&ved=2ahUKEwiSqeidnLv7AhWV7aQKHefZDy8QvS56BAg5EAE&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11158990970397698200&lqi=Cg9jYWRlIGFhcnRzZWxhYXJaESIPY2FkZSBhYXJ0c2VsYWFykgERZWxlbWVudGFyeV9zY2hvb2yqAQwQASoIIgRjYWRlKAI&rlst=f#
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_nlBE982BE982&sxsrf=ALiCzsafDBtjSBLbC1aAOttug3q1R-_sLQ:1668894430997&q=cade%20aartselaar&ved=2ahUKEwiSqeidnLv7AhWV7aQKHefZDy8QvS56BAg5EAE&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11158990970397698200&lqi=Cg9jYWRlIGFhcnRzZWxhYXJaESIPY2FkZSBhYXJ0c2VsYWFykgERZWxlbWVudGFyeV9zY2hvb2yqAQwQASoIIgRjYWRlKAI&rlst=f#
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_nlBE982BE982&sxsrf=ALiCzsafDBtjSBLbC1aAOttug3q1R-_sLQ:1668894430997&q=cade%20aartselaar&ved=2ahUKEwiSqeidnLv7AhWV7aQKHefZDy8QvS56BAg5EAE&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11158990970397698200&lqi=Cg9jYWRlIGFhcnRzZWxhYXJaESIPY2FkZSBhYXJ0c2VsYWFykgERZWxlbWVudGFyeV9zY2hvb2yqAQwQASoIIgRjYWRlKAI&rlst=f#
mailto:secretariaat@cade.be
http://www.bsdeblokkendoos.be/
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_nlBE982BE982&sxsrf=ALiCzsafDBtjSBLbC1aAOttug3q1R-_sLQ:1668894430997&q=cade%20aartselaar&ved=2ahUKEwiSqeidnLv7AhWV7aQKHefZDy8QvS56BAg5EAE&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11158990970397698200&lqi=Cg9jYWRlIGFhcnRzZWxhYXJaESIPY2FkZSBhYXJ0c2VsYWFykgERZWxlbWVudGFyeV9zY2hvb2yqAQwQASoIIgRjYWRlKAI&rlst=f#
mailto:info@bsdeblokkendoos.be


KLEUTERS
Carillolei 16 (kleuters)
INFO- EN INSCHRIJVINGSMOMENTEN 
op afspraak tussen 9 uur en 15 uur 
vrijdag, 03.03.2023
vrijdag, 21.04.2023
vrijdag, 26.05.2023
vrijdag, 23.06.2023 Parochiale Kleuterschool
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WERKT NOG ZONDER
AANMELDINGSSYSTEEM

PAROCHIALE KLEUTERSCHOOL

Volgende school werkt voor schooljaar 2023 - 2024 nog niet met een
aanmeldingssysteem.  

www.kleuterschoolaartselaar.be 
03/887.58.04  -  kleuterschoolaartselaar@gvka.be

http://www.kleuterschoolaartselaar.be/
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_nlBE982BE982&sxsrf=ALiCzsafDBtjSBLbC1aAOttug3q1R-_sLQ:1668894430997&q=cade%20aartselaar&ved=2ahUKEwiSqeidnLv7AhWV7aQKHefZDy8QvS56BAg5EAE&biw=1536&bih=722&dpr=1.25&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11158990970397698200&lqi=Cg9jYWRlIGFhcnRzZWxhYXJaESIPY2FkZSBhYXJ0c2VsYWFykgERZWxlbWVudGFyeV9zY2hvb2yqAQwQASoIIgRjYWRlKAI&rlst=f#
mailto:kleuterschoolaartselaar@gvka.be


16 januari t.e.m. 3 februari
inschrijven van voorrangskinderen

 

www.bsdeblokkendoos.be
www.cade.be
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TIJDLIJN

AANMELDEN INSCHRIJVEN

eerst online aanmelden,

nadien inschrijven

28 februari t.e.m. 21 maart
aanmelden van leerlingen

22 maart t.e.m. 21 april
verwerken van aanmeldingen en

toekennen tickets

24 april t.e.m. 15 mei
inschrijven van wie een ticket

heeft voor een school

16 mei t.e.m. 22 mei
verwerken van de wachtlijst

23 mei
start vrije inschrijvingen

rechtstreeks
inschrijven

V.U.: Sophie De Wit, p/a Gemeentehuis
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

http://www.naarschoolinaartselaar.be/

