Inschrijven in het kleuter- en
lager onderwijs in
Sint-Truiden
Schooljaar 2022-2023

Mijn kindje is al ingeschreven
Wat als jouw kindje nu al op school zit en daar blijft?

Dan hoef je niets te doen.
Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op
school.
Nog niet ingeschreven? Lees dan zeker verder!
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Eerst aanmelden dan
inschrijven!
In Sint-Truiden meld je je kind eerst
aan voor een basisschool.

Dat doe je via computer, laptop,
tablet of smartphone.
Voor hulp: zie laatste blad!
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Aangemeld is nog niet ingeschreven!
•
-

Wat is aanmelden?
Via de computer
Al jouw gegevens noteren
Welke scholen (méér dan 1)
kies jij?
- BELANGRIJK: Je kind heeft nog
geen plaats in de school

• Wat is inschrijven?
- Je hebt je aangemeld
- Je hebt via de computer een

school gekregen waar je
naartoe mag
- Je gaat in de school alle
documenten in orde brengen
- BELANGRIJK: Je kind heeft nu
wel een plaats in de school
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Wie mag eerst inschrijven?
•Wie? Broers en zussen van ingeschreven kinderen EN
kinderen van personeel van de school

•Wanneer? van 24 januari tot en met 25 februari 2022.
•Hoe? Volgens de corona richtlijnen die op het
moment van inschrijven gelden

•Doen? Maak een afspraak met de school
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Alle andere kinderen melden zich
aan
Wie? Alle andere kinderen die voor het eerst op school
starten of veranderen van school, melden zich via
www.naarschoolinsinttruiden.be aan
Wanneer? tussen 7 maart (9u) en 31 maart (16u).
Hoe? Aanmelden via www.naarschoolinsinttruiden.be
Doen? Via de computer, laptop, smartphone of tablet

Hulp nodig? Contacteer een school of organisatie op de
laatste bladzijde
Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Of je de
eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel
verschil.
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Alle andere kinderen melden zich
aan
Wanneer je de aanmelding afsluit ontvang je een
bevestigingsmail.
Kijk: in je INBOX én in je SPAMBOX
Ontvang je geen bericht: neem dan contact op met
de LOP-deskundige Wim Verkammen via
lop.sinttruiden@vlaanderen.be of 02/553 07 11
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Je ontvangt een bericht
Wie? Alle ouders die hebben aangemeld
Wat? Na de aanmelding ontvang je een e-mail of brief
(als je geen mailadres hebt) met het bericht in welke
school je kan inschrijven.
Wanneer?: Dit gebeurt op vrijdag 15 april 2022.

• Dit zal de school van eerste keuze zijn, als daar
voldoende plaats is.

• Als er in die school te weinig plaats is voor alle

leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit een
andere school zijn.

• Het kan ook zijn dat er geen school kan worden
toegewezen → bel dan naar 02/553 07 11
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Schrijf je kind in op school
•Wie? Kinderen die een plaats hebben gekregen

•Wanneer? tussen dinsdag 19 april en vrijdag 13 mei
2022.

•Hoe? Volgens de corona richtlijnen die op het
moment van inschrijven gelden

•Doen? Maak een afspraak met de school
Laat de periodes van aanmelden en inschrijven niet
voorbijgaan! Anders heb je geen plaats!
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Vrije plaatsen
Waar? Op de website www.naarschoolinsinttruiden.be

Wat? Een overzicht van het aantal vrije plaatsen vind je
terug bij het tabblad "vrije plaatsen ’22-’23":
- voor de verschillende geboorte- en leerjaren
- vóór elke inschrijvings- en aanmeldingsperiode
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Schoolkeuzes
Waar? Op de website www.naarschoolinsinttruiden.be

Wat? Bij het 'tabblad scholen’ vind je aan de hand
van de kaart snel de scholen in jouw buurt terug.
Belangrijk? Geef verschillende scholen van voorkeur
op!

Geef je maar 1 schoolkeuze op en is er geen plaats,
dan kan je vanaf maandag 16 mei 2022 om 9u
inschrijven in een school met vrije plaatsen.
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Rangorde
•De ordening verloopt via een procedure die werd

afgesproken binnen het LOP en werd goedgekeurd door
de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Je plaats op de lijst wordt bepaald volgens 2 criteria:

•1. De school die je hebt gekozen
•2. De afstand in vogelvlucht van jouw domicilie tot de
school

Wie het dichtste bij de school woont staat als eerste op
de lijst.
Wonen 2 mensen even dicht dan bepaalt toeval wie het
eerste staat op de lijst.
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Nog vragen?
•Neem contact op met de school van jouw keuze

•Neem contact op met een organisatie (zie volgend
blad)

•Neem contact op met de flankerend

onderwijsmedewerker van de stad Jeroen Cops via
jeroen.cops@sint-truiden.be

•Neem contact op met de LOP-deskundige Wim
Verkammen via lop.sinttruiden@vlaanderen.be
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Hulp nodig bij het aanmelden?
• Ga naar de school van je keuze of kom langs bij één van de volgende organisaties:
Naam organisatie

Adres organisatie

Contactpersoon

Mailadres

Telefoonnummer

Kind & Gezin

Gazometerstraat 7

OnderOns

Stationsstraat 41

Sevda Coban
Josiane Borgers
Liza Gasparini

sevda.coban@kindengezin.be
josiane.borgers@kindengezin.be
liza.gasparini@rimo.be

0499/99.58.89
0496/59.15.40
0492/46.46.41

Flankerend Onderwijs

Jeroen Cops

jeroen.cops@sint-truiden.be

0498/93 91 24

Dienst Jeugd

Clement
Cartuyvelstraat 12
Gazometerstraat 3

Floor Daniëls

Floor.daniëls@sint-truiden.be

011/70.18.84

CAW Sint-Truiden

Kazernestraat 34

Rebecca Claassen

rebecca.claassen@cawlimburg.be

011/68.86.00

OCMW Sint-Truiden

Clement
Cartuyvelstraat 12

Liese Peters
Kevin Castro

liese.peters@ocmw-sint-truiden.be
kevin.castro@ocmw-sint-truiden.be

011/69.70.30
0497/02.34.04
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Naam organisatie

Adres organisatie

Contactpersoon

Mailadres

Telefoonnummer

De Egeltjes

Slagmolenstraat 68

Emilie Vanderhaegen

emilie@egeltjes.be

0487/90.67.67

Opvoedingswinkel
Haspengouw

Gazometerstraat 7

Ilse Veraa
Sanne Huygen

0492/27.72.91
011/36.12.30

Huize Sint-Vincentius

Prins Albertlaan 50A

Stephanie Bronckaers

ilse.veraa.ckg@hummeltjes.be
sanne.huygen.ckg@hummeltjes.be
info@opvoedingswinkel-haspengouw.be

stephaniebronckaers@huizesintvincentius.be

011/70.74.88

Tutti Frutti

Gazometerstraat 7

Margit Hendricx

margit.hendricx@sint-truiden.be

0498/93.01.03

Het Hummelhof

Rummenweg 2

Stefanie Jossa

hummelhof@hummeltjes.be

0491/15.30.21

Dagcentrum
’t Spant
Centrum voor
Basiseducatie
Gastvrij Masala

Grevensmolenweg 58 Dominique Tobac

dominiquetobac@huizesintvincentius.be

011/67.44.17

Stenaartberg 2A

Martine Evers

martine.evers@cbelimburgzuid.be

011/69.10.69

Kazernestraat 2

Liesbeth De Staelen

gastvrij@telenet.be

011/48.68.15
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