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CORONA 

Deze brochure gaat ervan uit  dat fysieke ontmoetingsmomenten
mogeli jk  zi jn ,  ondanks corona.  

Er  is  een infoavond van de gemeente voorzien op 
17 januari  2022 om 20u in Hangar 3020  waarop er  uit leg wordt
gegeven over het aanmeldingssysteem. 

We beantwoorden vragen zoals :  wie heeft  dit  systeem
uitgewerkt ,  hoe zit  het in elkaar ,  wat is  belangri jk ,  welke
toewijzingsregels  z i jn er , . . .

Deze infoavond gaat niet  over  de verschi l lende scholen,  hoewel
de directies aanwezig zi jn .

Door corona kan het zi jn dat we dit  misschien digitaal
organiseren.  De gemeente gebruikt  gegevens uit  het r i jksregister
om ouders te bereiken.  Informatie wordt ook verspreid via de
verschil lende scholen.

Op de website https:/ /meldjeaan.leuven.be vind je  nog veel
bijkomende informatie.

https://meldjeaan.leuven.be

JE VINDT DEZE BROCHURE EN OOK TWEE FILMPJES DIE
MEER INFORMATIE GEVEN OVER HET

AANMELDINGSSYSTEEM OP:
HTTPS://MELDJEAAN.LEUVEN.BE



Hoe moet je aanmelden en inschrijven?

Wanneer moet je jouw kind aanmelden en inschrijven?

Hoe aanmelden?

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? 

Hoe inschrijven?

Wat gebeurt er als je kind niet ingeschreven kan worden in een
gekozen school?

Herentse scholen op de kaart

Herentse scholen voor gewoon basisonderwijs

Kijkdagen

Buitengewoon basisonderwijs: Leuven en omgeving

Schooltoeslag

Hulp nodig? 

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Nuttige adressen

Heb je nog praktische vragen over het aanmelden van je kind?
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BESTE OUDER
Je peuter  (geboren in 2020 of  vroeger)  mag voor het eerst  naar school .  
Of  je  hebt een kind dat je  eventueel  van school  wil  veranderen

Dan is  de informatie in deze brochure belangri jk  voor jou.

De keuze van een school  is  belangri jk .  Neem er daarom de nodige t i jd voor .  
Wil  je  vooraf  kennismaken met de school?  Dat kan.

Ki jkdagen in al le  Herentse scholen (tenzi j  verboden door corona) :

Op woensdag 23 februari  2022 van 9 tot  12  uur 
en 
donderdag 17 maart  2022 vanaf  14 tot  17 .30 uur 

Lukt het niet  om je op deze momenten vr i j  te  maken? Aarzel  dan niet  om
een
andere afspraak te maken met de directie om langs te gaan.

CORONA-alternatief  ( indien fysiek samenkomen niet  kan)
Elke school(vestiging)  maakt een f i lmpje waarin ze zich voorstelt  en vertelt
over  de school .  Je vindt deze f i lmpjes dan op de websites van de scholen
zelf  of  op de website :  https : / /meldjeaan. leuven.be

Er is  één elektronisch aanmeldingssysteem voor al le  basisscholen.  Deze
brochure geeft  jou informatie over  het moment van aanmelden en
inschri jven in een kleuter-  of  lagere school  in Herent .
Al le  scholen werken volgens dezelfde  afspraken.
Zo wil len wij  het  voor jou als  ouder gemakkel i jker  maken en iedereen een
geli jke kans geven om in te schri jven in een school  van keuze.
Je kan je  kind via deze website niet  al leen voor de Leuvense scholen
aanmelden,  maar ook voor scholen in Herent ,  Oud-Heverlee en Bierbeek.  

Meer informatie over  deze scholen vind je  terug op website
https : / /meldjeaan. leuven.be of  bi j  de scholen of  op de websites van die
gemeenten.  De Herentse scholen heten jou en je  kind van harte welkom!

Wens je  hulp bi j  het  doornemen van deze brochure of  bi j  de aanmelding en
de inschri jv ing van je  kind? Ki jk  dan op pagina 13  tot  15 .  Daar v ind je  een
overzicht van organisaties die je  hierbi j  kunnen helpen.
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HOE MOET JE AANMELDEN EN
INSCHRIJVEN

Je kind aanmelden en inschri jven gebeurt  in 3  stappen:

STAP 1 :  Meld je  kind aan:   
meld je  kind aan voor de scholen van je  keuze via
https : / /meldjeaan. leuven.be

STAP 2 :  je  kr i jgt  een e-mail  of  een brief  en een bericht in je  postvak op
https : / /meldjeaan. leuven.be.  Daarin staat waar je  je  kind kan inschri jven.

STAP 3:  Schri j f  je  kind in :  de school  contacteert  je  om je kind in te
schri jven.  

Vervolgens kan je  kind starten op school :
Voor de oudere kinderen die veranderen van school  zal  dat op 1
september 2022 zi jn .
Voor de kinderen van geboortejaar  2020 zi jn er  verschi l lende instapdata:

Belangrijk! Eerst aanmelden en dan inschrijven

01/03/2020    
07/05/2020   
09/07/2020   
01/08/2020   
27/08/2020   
17/10/2020   
22/11/2020   
VANAF 21/11/2020

KINDEREN GEBOREN 
TOT EN MET 

 ZOMERVAKANTIE  2022   
 HERFSTVAKANTIE   
 KERSTVAKANTIE   
 INSTAP 1 FEBRUARI 2023  
 KROKUSVAKANTIE   
 PAASVAKANTIE   
 HEMELVAART   
ZOMERVAKANTIE 2023 

KOMEN NA …   

  01/09/2022
  07/11/2022
  09/01/2023
  01/02/2023
  27/02/2023
  17/04/2023
  22/05/2023
  01/09/2023

DUS VANAF …
 

TIP
Alle kinderen van geboortejaar 2020 moeten nu aanmelden en inschrijven, ook al
starten ze pas op 1 september 2023. 
Op zoek naar de juiste instapdatum, gebruik deze tool:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter
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WANNEER MOET JE JE KIND
AANMELDEN EN INSCHRIJVEN?

Periode 1 :  voorrang voor kinderen die al  een broer en/of  zus hebben in
de school  en kinderen van personeel

Aanmelden:  van dinsdag 11  januari  2022 (9 uur)  tot  en met dinsdag 1
februari  2022 (17  uur)
Toewijzingsbericht :  op dinsdag 22 februari  2022
Inschri jven:  van donderdag 24 februari  2022 (9uur)  tot  donderdag 31
maart  2022 (17  uur)

Periode 2:  Alle  kinderen
Aanmelden:  van dinsdag 1  maart  2022 (9 uur)  tot  dinsdag 29 maart  2022
(17 uur)  
Toewijzingsbericht op dinsdag 26 apri l  2022 
Inschri jven:  van donderdag 28 apri l  2022 (9 uur)   tot  dinsdag 24 mei
2022 (17uur)

Periode 3 :  Inschri jvingsperiode voor al le  kinderen die nog een school
zoeken:
Vanaf donderdag 2 juni  2022 (9 uur) .  

Belangrijk:

✓  Ki jk  goed naar de data van aanmelden en meld je  kind aan in deze
periode.
✓  T i jdens de aanmeldingsperiode kan je  je  gegevens alt i jd aanpassen.
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Periode 1 :  voorrang voor broers en zussen en voorrang voor kinderen van
personeel

Je hebt al  een kind in de school?  Of  je  bent een personeelsl id van de
school?  Dan heb je voorrang in die school .

STAP 1 :  Meld je  kind aan
Wanneer?  Van dinsdag 11  januari  2022 (9 uur)  tot  en 
met dinsdag 1  februari  2022 (17  uur) .

Belangrijk!  Daarna heb je  geen recht meer op voorrang.
Broers en zussen zi jn al le  kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of
dezelfde vader en/of  moeder hebben,  ook al  wonen ze niet  op hetzelfde
adres .

STAP 2:  Je kri jgt  een e-mail  of  brief
Je kr i jgt  op dinsdag 22 februari  2022 een e-mail .  Het resultaat v ind je  ook
in je  postvak op https : / /meldjeaan. leuven.be.

Heb je op dinsdag 22 februari  2022 geen nieuws ontvangen,  mail  dan naar
info@meldjeaan. leuven.be of  bel  016 27 26 17 .  Het kan gebeuren dat een
school  toch niet  voldoende plaatsen heeft  en dat je  kind op de wachtl i jst
terecht komt.  Je kan je  kind dan aanmelden voor een andere school
vanaf  dinsdag 1  maart  2022 (9 uur)

STAP 3:  Schri jf  je  kind in
De school  neemt contact met je  op om je kind in te schri jven

Wanneer?  Van donderdag 24 februari  2022 (9 uur)  tot  donderdag 31  maart
2022 (17uur)

CORONA-alternatief
De communicatie gebeurt telefonisch en via e-mail. 

Je ontvangt documenten per e-mail. 
Slechts zeer uitzonderlijk kan je toch fysiek terecht in de school.
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Periode 2: aanmelden en inschrijven voor ALLE kinderen

Vooraf: Leer verschillende scholen kennen en kies er een aantal scholen uit. 

Hoe?
✓ In de scholenlijst (zie pag. 10 – 13) vind je alle Leuvense kleuterscholen en lagere
scholen.

✓ Maak  een lijst met de scholen waar je je kind graag wil inschrijven. Het aantal
vrije plaatsen in de scholen vind je vanaf 25 februari 2022 terug op
https://meldjeaan.leuven.be (balk rechts bovenaan ‘info over scholen’). Je mag
zoveel scholen ingeven als je
wil. Het is belangrijk om meerdere scholen te kiezen. Zo maak je meer kans op een
inschrijving.
Dat beïnvloedt je eerste keuze niet.

✓ Zet de scholen hieronder volgens je voorkeur. Zet je favoriete school altijd op
nummer 1.
Voor de eerste drie scholen maak je automatisch een extra kans op een plaats.

Noteer hier de scholen van je voorkeur:
School 1
School 2
School 3
School 4
School 5

STAP 1: Meld je kind aan
Wanneer? Van dinsdag 1 maart 2022 (9 uur) tot dinsdag 29 maart 2022 (17 uur).

STAP 2: je krijgt een e-mail of brief
Je krijgt op dinsdag 26 april 2022 een e-mail Het resultaat vind je ook in je postvak
op https://meldjeaan.leuven.be. Heb je op 26 april 2022 geen nieuws ontvangen,
mail dan naar
info@meldjeaan.leuven.be of bel 016 27 26 17.
Wat als er geen plaats is voor je kind? Dan staat je kind op de wachtlijst bij alle
scholen
waarvoor je aanmeldde. Mogelijk komt er nog een plaats vrij voor je kind in één van
deze scholen. 
De school contacteert jou in dat geval.

STAP 3: Schrijf je kind in
Als je kind is aangemeld, is het nog niet definitief ingeschreven.
De school zal jou contacteren om je kind in te schrijven 

Wanneer? Van donderdag 28 april 2022 (9 uur) tot dinsdag 24 mei 2022 (17 uur). 
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Periode 3: Voor alle kinderen die nog altijd geen plaats hebben

Geen plaats gevonden in de voorgaande periode(s)?
Op donderdag 2 juni 2022 (9uur) starten de vrije inschrijvingen. 
Op woensdag 1 juni 2022 vind je op de website https://meldjeaan.leuven.be een
overzicht met de vrije plaatsen  (balk rechts bovenaan ‘info over scholen’). 

infoavond op 17 januari om 20u
 

locatie: Hangar 3020, Rijweg 171 in Herent
 

Je ontvangt een papieren brochure met uitleg, die we samen doorlopen
we bekijken de website https://meldjeaan.leuven.be/

er is gelegenheid om vragen te stellen
 

Indien verboden door CORONA:
dan organiseert de gemeente een digitaal infomoment.
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Hoe aanmelden?
Praktisch :
✓  Surf  naar https : / /meldjeaan. leuven.be
✓  Beki jk het f i lmpje om te weten hoe het aanmeldingssysteem werkt
✓  Kies een paswoord en gebruikersnaam
Bewaar je  paswoord en gebruikersnaam goed.  Je hebt deze ook nodig als
je
jouw gegevens wil  naki jken of  veranderen.
✓  Volg de stappen op het scherm
Wat heb je nodig?
✓  L i jst  met scholen en bi jhorende postcodes (of  de school  in de
voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeel)  waar je  jouw
kind wil  aanmelden.
✓  Het r i jksregisternummer van het kind (zie ISI+-kaart ,  de achterkant van
de
kids-ID of  een kleefbrief je  van het ziekenfonds)
Heeft  jouw kind geen r i jksregisternummer? Neem dan contact met een
organisatie die vermeld staat op p13 of  mail  naar
info@meldjeaan. leuven.be of  bel  016 27 26 17 .
✓  Als  je  geen computer hebt ,  kun je  terecht bi j  de organisaties die
vermeld staan op pag.  15 .



HOE WORDEN DE VRIJE
PLAATSEN VERDEELD?

Hierbij wordt rekening gehouden met indicator- en niet-indicatorleerlingen en de
vooraf bepaalde criteria.

1. Indicator- en niet-indicatorleerlingen

De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor
indicatorleerlingen en hoeveel plaatsen voor niet-indicatorleerlingen. Informatie
hierover kan je vinden op de website van de school.
De bedoeling is wel dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle
soorten gezinnen krijgen er een plaats.

Je kind is een indicatorleerling als:
✓ kinderen uit je gezin in het schooljaar 2020-2021 en/of 2021-2022 recht hadden
op een schooltoeslag via het groeipakket
en/of
✓ mama geen diploma of studiegetuigschrift heeft van het secundair onderwijs

2. Afstand en voorkeur

Per school worden alle aangemelde kinderen gerangschikt volgens 2 criteria:
afstand tot de school en voorkeur voor de school.
Een school bepaalt zelf of ze het accent legt op kinderen die dicht bij de school
wonen of op de voorkeur van de ouders. De school kiest uit 3 mogelijkheden voor
het toewijzen van de vrije plaatsen:

✓ 70% op basis van voorkeur en 30% op basis van afstand,
✓ 30% op basis van voorkeur en 70% op basis van afstand,
✓ 50% op basis van voorkeur en 50% op basis van afstand.

Voorkeur:

Voor de eerste 3 scholen waarvoor je je kind aanmeldt, krijg je een extra kans bij
het toekennen van de vrije plaatsen.

Afstand:

Voor afstand wordt rekening gehouden met het domicilieadres van het kind en
met het eventuele werkadres.

De afstand wordt berekend in vogelvlucht.
De computer wijst elke leerling toe aan één school. Een gerechtsdeurwaarder
zorgt voor de correcte toewijzingen, volgens de afgesproken procedure.

Wil je nog meer informatie? Kijk dan op de website van meld je aan
https://meldjeaan.leuven.be onder de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ of bekijk de
filmpjes op de website.
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HOE INSCHRIJVEN?
1) De school waarvoor je kind een toewijzing kreeg (zie e-mail) neemt zelf contact
met je op om de inschrijving te voltooien.

2) Op de afgesproken datum ga je naar de school om jouw kind in te schrijven.

3) De inschrijving is pas definitief als je akkoord gaat met het schoolreglement en
het pedagogisch project van de school.

Wat moet je meebrengen?

Indien mogelijk neem je de kids-ID of ISI+-kaart van je kind mee. Indien je kind
geen officieel document heeft, zal de school een andere oplossing zoeken.
Indien je een schooltoeslag ontvangt, breng dan een bewijs mee zoals een brief of
een rekeninguittreksel.
De gegevens van je kind worden genoteerd op een inschrijvingsformulier.

WAT GEBEURT ER ALS JE KIND NIET
INGESCHREVEN KAN WORDEN IN EEN

GEKOZEN SCHOOL?
Als één of meer van de scholen van hogere keuze die je koos, geen plaats meer heeft,
komt je kind automatisch op de wachtlijst van die school/scholen te staan.

Je ontvangt dan een mededeling(en) van niet-gerealiseerde inschrijving. Dat is een
bewijs van de plaats van je kind op de wachtlijst van een school.

De wachtlijst is geldig tot en met vrijdag 7 oktober 2022. Voor kleuters geboren in
2020 is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2023.

De wachtlijst is enkel gebaseerd op het criterium ‘afstand van het domicilieadres van
het kind tot de school’ Het criterium voorkeur speelt hier niet langer mee.

Komt er toch een plaats vrij in één van deze scholen? Dan neemt de school contact
met je op. Als je wil, kan je je kind toch nog inschrijven in deze school. Dat kan zelfs
als je je kind ondertussen al hebt ingeschreven in een andere school.

Wat krijg je mee naar huis?
✓ Bewijs van gerealiseerde inschrijving en/of

inschrijvingsfiche
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HERENTSE SCHOLEN OP DE KAART
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HERENTSE SCHOLEN VOOR
GEWOON BASISONDERWIJS

1 De Bijenkorf | GO onderwijs (nr 1 op de kaart)
Mechelsesteenweg 397 | Herent | 016 23 61 63 | www.debijenkorfherent.be

2 De Kraal |  vrij onderwijs | www.kraal.be | 016 20 82 74

Van Bladelstraat 28 | Herent | lagere school (nr 2 op de kaart)

Van Bladelstraat 29 | Herent | kleuterschool (nr 3 op de kaart)

Elststraat 95 | Herent | kleuter en lager onderwijs (nr 4 op de kaart)

Schaffelkantstraat 47 | Herent | kleuter en lager onderwijs 
(nr5 op de kaart)

Termerestraat 19c | Winksele | kleuter en lager onderwijs 
(nr 6 op de kaart)

3 Pastoor De Clerckschool | vrij onderwijs (nr 7 op de kaart)
Pastoor De Clerckstraat 1, Veltem | 016 48 23 91
www.basisschoolpdc.jimdo.com

4 Toverveld | gemeentelijk onderwijs (nr 8 op de kaart)
Overstraat 60 | Veltem | 016 85 32 50 | www.toverveld.be
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TIP
Alle scholen stellen zich voor op de gemeenschappelijke kijkdagen 
(tenzij corona dit onmogelijk maakt)

op woensdag 23 februari 2022 van 9 uur tot 12 uur 

en 

op donderdag 17 maart 2022 vanaf 14 uur tot 17.30 uur. 

Een kijkdag is de ideale gelegenheid om de school beter te leren
kennen en een beeld te krijgen van de werking. De keuze van een
school is belangrijk. Neem er daarom de nodige tijd voor. 

Buiten deze kijkdagen kan je ook altijd een bezoekje brengen in de
school of in de klas. Maak dan een afspraak met de school tijdens de
schooluren.

Er is een digitale versie van deze brochure beschikbaar op
https://meldjeaan.leuven.be waar er een rechtstreekse verwijzing is
naar de websites van de verschillende scholen wanneer je ze
aanklikt. 

Wil je nog meer informatie? Ga dan naar www.onderwijskiezer.be. 
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BUITENGEWOON
BASISONDERWIJS:

LEUVEN EN OMGEVING
Om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde kinderen,
zijn er ook scholen voor buitengewoon onderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs
heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig dat een
centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) opmaakt. De adressen van de CLB’s vind je
terug op pag. 18 en 19. Een verslag wordt niet zomaar gemaakt. Hiervoor is onderzoek
en advies nodig.
Daarom is het belangrijk om op tijd contact op te nemen met het CLB. Samen kan
gezocht
worden naar een gepaste school voor je kind.  De scholen voor buitengewoon
onderwijs hanteren andere inschrijvingsperioden. Alle Leuvense scholen melden aan
(behalve de Ziekenhuisschool).

Ter informatie vind je hier de adressen.

Windekind | Kleuter &  Lager | Vrij onderwijs
Schapenstraat 98 | 016 24 11 10 | www.windekindleuven.be  

Ziekenhuisschool | Kleuter & Lager | Vrij onderwijs |
Herestraat 49 | 016 34 39 62 | www.kuleuven.be/uzschool  

GO! Woudlucht-Parkschool | Lager GO!.  
Geldenaaksebaan 18 | 016 23 58 93 | www.parkschoolleuven.be 

Ter Bank vzw | Kleuter & Lager | Vrij onderwijs
Tervuursesteenweg 295 | 016 29 01 81 | www.bo-terbank.be  

Woudlucht | Kleuter & Lager GO!  
Prosperdreef 3 | 016 38 06 66 | www.bbogwoudlucht.be 

Scholen in de omgeving van Leuven:

Centrum Ganspoel | Kleuter & Lager | Vrij onderwijs 
Ganspoel 2, 3040 Huldenberg  02 686 00 40  www.ganspoel.be

Damiaanschool | Kleuter & Lager Vrij  onderwijs
Baalsebaan 10, 3120 Tremelo 016 53 37 98  www.damiaanschool.be

Ten Desselaer | Kleuter & Lager Vrij onderwijs
Klein Park 4, 3360 Lovenjoel  016 85 21 70  www.tendesselaer.be
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SCHOOLTOESLAG
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag.
De vroegere schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs)
werden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden
automatisch toegekend via het Groeipakket. 

Meer informatie over het groeipakket vind je op 

www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/schooltoeslag

Wil je hulp bij het lezen van deze brochure of bij het aanmelden? Hier enkele
adressen waar je terecht kan:

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
CLB GO! Leuven
Centrum voor leerlingenbegeleiding van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap begeleidt de scholen, ouders en leerlingen van het GO! onderwijs van
de Vlaamse Gemeenschap en van het Provinciaal Onderwijs.

onthaal@clbleuventienen.be | www.clbleuventienen.be

Vrij CLB Leuven
Centrum voor leerlingenbegeleiding voor vrij en gemeentelijk onderwijs
begeleidt scholen, ouders en leerlingen van vrij en gemeentelijk onderwijs in de
regio Leuven en de regio Overijse-Tervuren-Zaventem.

Karel van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven | 016 28 24 00
info@vclbleuven.be | www.vclbleuven.be

HULP NODIG?
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NUTTIGE ADRESSEN

Gemeente Herent / OCMW 

Spoorwegstraat 6, 3020 Herent | 016 85 30 20
@ onderwijs@herent.be

Lokaal dienstencentrum d’Ontmoeting 

Mechelsesteenweg 485, 3020 Herent | 016 85 30 20
@ ldc.dontmoeting@sociaalhuisherent.be | www.ldcdontmoeting.online

Agentschap Integratie en Inburgering regio Vlaams-Brabant 

Kolonel Begaultlaan 1c, 3012 Wilsele | 02 701 77 00 
ma, di en woe: 9u tot 12u en donderdag: 13u30 tot 16u.
@ vlaams-brabant@integratie-inburgering.be | www.inburgering.be

CAW onthaal CAW Oost-Brabant (onthaal Leuven) 

Redingenstraat 6, 3000 Leuven | 0800 13 500 
van maandag tot vrijdag: van 12u tot 18u
@ onthaal@cawoostbrabant.be | www.cawoostbrabant.be

Kind en Gezin Herent 

Schoolstraat 15a, 3020 Herent Kind en Gezinlijn | 078 15 01 00
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Er zijn plaatsen in Herent waar je gebruik kan maken van een computer:

Gemeentehuis De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent 
maandag 8.30 tot 12 uur & 17.30 tot 19.45 uur
dinsdag 8.30 tot 12 uur
woensdag 8.30 tot 12 uur & 14 tot 16 uur 
donderdag
vrijdag 8.30 tot 12 uur

Ook tijdens de openingsuren van de bibliotheek:
maandag 17 tot 19.45 uur
dinsdag 10 tot 12 uur
woensdag 13 tot 17 uur en 18 tot 20 uur
donderdag 15.30 tot 17.30 uur
vrijdag 17 tot 20 uur
zaterdag 10 tot 13 uur

LDC d’Ontmoeting, Mechelsesteenweg 485, 3020 Herent
(De ingang bevindt zich aan de zijkant van het gebouw in de Van Bladelstraat)
maandag en dinsdag 11.30 tot 17 uur 
woensdag 9 tot 17 uur
donderdag 11.30 tot 20 uur
vrijdag 9 tot 13.30 uur

Heb je nog praktische vragen over het aanmelden van jouw kind?
Dan kun je terecht bij Gemeente Herent – onderwijs 016 85 30 20 of
onderwijs@herent.be info@meldjeaan.leuven.be

Heb je andere vragen rond de aanmeldingsprocedure?
Dan kun je terecht bij het LOP Leuven Basisonderwijs:
LOP-deskundige: 02 553 05 20 (van maandag tot en met donderdag)

Deze brochure is een uitgave van het LOP Leuven Basisonderwijs i.s.m. de stad
Leuven en de gemeente Herent. Het LOP is een Lokaal Overlegplatform rond gelijke
onderwijskansen waarin alle scholen, CLB’s, ouderverenigingen en welzijnspartners
vertegenwoordigd zijn.

Uitgever:
Els Bertrands – voorzitter LOP Leuven / Astrid Pollers – burgemeester Herent.
Verantwoordelijke lay-out en drukwerk: stad Leuven, gemeente Herent.

1 december 2021
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OVERZICHT TIJDLIJN

Aanmelden en inschrijven in een kleuterschool of een lagere school
in Herentvoor kinderen geboren in 2020 of vroeger.

Je wil je kind aanmelden en inschrijven in een kleuterschool of lagere school in
Herent? 

Op deze tijdlijn lees je: wie kan inschrijven, wanneer je kan inschrijven, waar je
kan inschrijven. Gaat jouw kind naar het buitengewoon onderwijs? 
Je vindt info hieronder

PERIODE 1: Broers en zussen en/of kinderen van personeel

STAP 1: Aanmelden van dinsdag 11 januari 2022 | 9 uur tot dinsdag 1 februari 2022
| 17uur
STAP 2: Bericht aan ouders dinsdag 22 februari 2022
STAP 3: Inschrijven van donderdag 24 feb 2022 | 9u 
tot donderdag 31 maart 2022 | 17 u 

PERIODE 2: Alle kinderen

STAP 1: Aanmelden van dinsdag 1 maart 2022 | 9 uur
tot dinsdag 29 maart 2022 17 uur 
STAP 2: Bericht aan ouders dinsdag 26 april 2022
STAP 3: Inschrijven van donderdag 28 april 2022 | 9u 
tot dinsdag 24 mei 2022 | 17 uur

PERIODE 3: Inschrijven van kinderen die nog geen plaats hebben gevonden

Vanaf donderdag 2 juni 2022 | 9 uur

Meer informatie: https://meldjeaan.leuven.be/

Kijkdagen: woensdag 23 februari 2022 van 9 uur tot 12 uur 
en op
donderdag 17 maart 2022 vanaf 14 uur tot 17.30 uur

Inschrijven in het buitengewoon onderwijs?
Vraag na bij de school of bij het CLB hoe je kan inschrijven. 
Enkele scholen werken met aanmelden.


