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Inschrijven van voorrangsgroepen

De ROM heeft gedraaid, de plaatsen van de broers en zussen en kinderen van personeel

zijn toegewezen. Vanaf vrijdag 18 februari zullen jullie in de lijsten de aangemelde

kinderen zien staan.

Op dinsdag 22 februari krijgen de ouders het resultaat van hun aanmelding.

OPGELET! Contacteer de ouders pas vanaf 22 februari om de inschrijvingen te realiseren!

Vanaf donderdag 24 februari t.e.m. donderdag 31 maart 2022 loopt de

inschrijvingsperiode voor de broers en zussen en kinderen van personeel die zich

aanmeldde en een toewijzing kregen. Na 30 maart 2021 vervalt de toewijzing.

Kinderen met toewijzing inschrijven

De afspraak scholen nemen contact op met de ouders om de inschrijving te realiseren,

blijft behouden!

De inschrijving is definitief op het moment dat de ouders zich akkoord verklaren met het

pedagogisch project en het schoolreglement. De ouders dienen de leerlingenfiche  te

ondertekenen / digitaal akkoord te gaan. Indien je weet dat beide ouders het niet eens

zijn over de inschrijving, voer je deze niet uit.

Op het moment van inschrijving (tussen 24 februari en 31 maart) vind je bij elk kind dat

aan jouw school is toegewezen de nodige documenten. Je dient bij de effectieve

inschrijving van het kind de vragenlijst over de achtergrond van het kind af te printen /

op te slaan in PDF, en op de knop inschrijven te duwen. Je ziet dan op de website ook de

leerlingenfiche staan, die de ouders moeten ondertekenen. De gegevens van de kinderen

zijn op deze formulieren reeds ingevuld. Voor leerlingen van de lagere school vind je onder

het tabblad documenten ook een formulier “Melding keuze levensbeschouwing”.

Contacteer actief de ouders, indien zij niet reageren op mails, zodat hun aangemeld kind

ook effectief wordt ingeschreven.
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Als een ouder aangeeft geen gebruik te willen maken van zijn toewijzing (vraag hier een

schriftelijke bevestiging van) kan je de “plaats vrijgeven”. (De knop “annuleren” gebruik

je enkel als de ouders bewust foutieve informatie opgaven.)

Zie handleiding MJA p11

Inschrijven vanop afstand opnieuw mogelijk

Het Coronadecreet IX maakt het opnieuw mogelijk om kinderen vanop afstand in te

schrijven.

Concreet betekent dit inschrijvingen niet langer alleen na ondertekening voor akkoord

genomen worden, maar ook na schriftelijke of elektronische akkoordverklaring genomen

worden
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https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1d3pOZtc8ZRGTGvv9FdBGLFRRIXduc_aU


Aanpassen verwachte leerlingen in MJA en NSIV

Meld je aan

Na de toewijzing van de voorrangsgroep broers/zussen en kinderen van personeel werden

de vrije plaatsen op de website van “Meld Je Aan” automatisch aangepast.

Indien je tijdens de aanmeldperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel nog

leerlingen hebt ingeschreven of uitgeschreven voor het huidige schooljaar, moet je de

verwachte leerlingen (= zittende leerlingen) aanpassen in het capaciteitenblad. Dit doe je

in https://meldjeaan.leuven.be onder het tabblad “capaciteit”, net zoals je in december

deed.

Hoe gegevens rond verwachte aantal leerlingen in het capaciteitenblad aanpassen? Zie

handleiding MJA p9

Je kan de verwachte leerlingen in het capaciteitenblad wijzigen van vrijdag 18 februari

9u tot en met donderdag 24 februari tot 23.59 uur.

Na deze datum kunnen geen wijzigingen meer doorgevoerd worden.

Naar school in Vlaanderen

Dit geldt enkel voor de scholen in Leuven, Herent en Oud-Heverlee.

Ook op https://naarschoolinvlaanderen.be/admin dienen het aantal verwachte leerlingen

aangepast worden.

OPGELET! NSIV is niet gelinkt met de database van MJA. De toegewezen kinderen worden

bijgevolg niet automatisch meegeteld bij de verwachte leerlingen! Die moet je zelf bij je

verwachte leerlingen tellen.

Hoe gegevens rond verwachte aantal leerlingen aanpassen op NSIV? Zie tutorial NSIV

slide 11

LOP-afspraken gebruik NSIV:

● Het is de verantwoordelijkheid van de school om de vrije plaatsen accuraat te

houden!

● Aanpassen vrije plaatsen:

o Zorg dat vrije plaatsen juist staan op:

▪ 17 december 2021 voor aanmeldperiode met voorrang

▪ 24 februari 2022 voor reguliere aanmeldingen

▪ 31 mei 2022 voor start vrije inschrijvingen
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o Tijdens de aanmeldperiodes mogen de verwachte leerlingen NIET

aangepast worden

● We vragen om na de start van de vrije inschrijvingen minstens 1x per week je vrije

plaatsen te updaten op de website, indien er wijzigingen zijn.
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Start aanmeldingen reguliere periode

Vanaf dinsdag 1 maart 2022 9u tot en met dinsdag 29 maart 2022 tot 17 u loopt de

reguliere aanmeldperiode.

Ondersteunen van ouders

Tijdens deze periode kan je als school de ouders niet meer helpen aanmelden. Je kan ze

wel informeren over de aanmeldprocedure en doorverwijzen naar de welzijnspartners of

de buurtcentra (de lijst met de welzijnspartners en buurtcentra vind je in de

inschrijvingsbrochure en op de website van Meld Je Aan). Deze organisaties kunnen de

ouders verder helpen met de aanmelding van hun kind. Het informeren en doorverwijzen

van ouders naar de welzijnspartners en buurtcentra is belangrijk voor maatschappelijk

kwetsbare ouders.

Aangepaste versie brochure + Engelstalige en Franstalige brochure

Wegens een fout in de scholenlijst, werd er een nieuwe digitale versie van de brochure

aangepast. Deze nieuwe versie vind je in bijlage en op de website onder “Hulp nodig”

Daarnaast werd ook dit jaar de inschrijvingsbrochure vertaald naar het Engels en het Frans.

Je kan deze brochure meegeven met anderstalige ouders en/of hen doorverwijzen naar de

welzijnspartners. Ook deze brochures vind je in bijlage en op de website van MJA.

De Engelstalige filmpjes vind je eveneens op de website van Meld Je Aan. Je kan ze daar

ook downloaden.

Aanmeldingen vanuit het buitenland

Met rijksregisternummer:

Indien het aan te melden kind in het bezit is van een rijksregisternummer kunnen ouders

vanuit het buitenland hun kind rechtstreeks aanmelden via de website van Meld Je Aan.

Zonder rijksregisternummer:

Indien het kind geen rijksregisternummer heeft, kunnen ouders zelf niet aanmelden. Zij

kunnen aangemeld worden via stad Leuven. Je kan ze doorverwijzen naar Geoffrey Lefevre

016/27.26.09 of naar info@meldjeaan.leuven.be.
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Aanmeldingen van kinderen die in Leuven verblijven maar geen

rijksregisternummer hebben.

De ouders kunnen een aanmelding doen via de welzijnspartners (zie inschrijvingsbrochure

pag. 17 en 18). Je mag de ouders naar de welzijnspartners doorverwijzen. Stad Leuven

voert enkel kinderen vanuit het buitenland zonder rijksregisternummer in (zie hierboven).

Kijkdag 17/03/2022

Gezien het onderwijs overschakelt naar code oranje, waardoor de kijkdag van 17/03

fysiek zal kunnen doorgaan!

Volgende afspraken gelden:

● De initiële tijdsloten worden behouden: 14u – 15u en 16u -17u

● Rondleidingen gebeuren op inschrijving

● Inschrijvingen gebeuren centraal via deze link scholen krijgen een week op

voorhand een overzicht van de ingeschreven ouders.

● Wens je als school buiten bovengenoemde momenten ouders te ontvangen, kan dit

op eigen initiatief.

● Je houdt je aan de geldende veiligheidsvoorschriften op 17/03.

Contactgegevens

Inhoudelijke vragen over inschrijvingsrecht en de LOP-afspraken: Gert Pardon:

gert.pardon@ond.vlaanderen.be of 02/553 05 20

Vragen over de website MJA: 016/27 26 17 of info@meldjeaan.leuven.be
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