
Belangrijke data 

op een rij 

1 februari tot 15 februari 

Aanmelden voor school van 

broer of zus (voorrang) 

12 maart tot 2 april 

Inschrijven voor school van broer 

of zus (voorrang) 

18 februari tot 18 maart 

bezoek interessante scholen 

28 februari 

lijst vrije plaatsen in de scholen 

online 

1 maart tot 29 maart aanmelden 

voor scholen van voorkeur (geen 

voorrang) 

6 mei tot  24 mei 

inschrijven in je school van 

voorkeur (geen voorrang) 

 

Een school  

voor je kind 
 

 

s'inscrire, pas à pas  

  

register, step by step 

 

 التسجيل ، خطوة خطوة

 

 

 

Inschrijven 

stap voor stap 
 

Kleuterschool en lagere school 

Opgelet! 

Al een broer of zus op de school?  
Je krijgt voorrang:  

 

Aanmelden: 1 februari tot 15 februari.  

Waar? 

Op  www.meldjeaan.antwerpen.be. 

  

Je kind is dan nog NIET ingeschreven.  

Je krijgt op 25 februari een mail / een brief.  

 

Inschrijven: 12 maart tot 2 april  

Waar? Op de school waar broer of zus zit. 

 

Je kind inschrijven in het 

buitengewoon onderwijs?  

Dat doe je niet  via de site! 

Ga meteen naar de school. 

 

Op 12 maart om 19u  

is er  een infosessie in het Ecohuis.  
Turnhoutsebaan 139 2140 Borgerhout 

 

Geen plaats in de school van je 

keuze? Vanaf 24 mei laat de helpdesk je 

dat weten.  

 

Geen stress: een andere school wordt 

voorgesteld en je staat op de wachtlijst 

van je favoriete school. 

 



Inschrijven, stap voor stap Je kind inschrijven op school? Gemakkelijker dan je denkt! 

Stap 1: Een school kiezen 

 

Bezoek scholen in je buurt  

tussen 18 februari en 18 maart  

 

praat met de directeur 

kijk binnen in de klas 

en maak een betere keuze! 

Elke school heeft een andere aanpak, 

ga het ontdekken. 

Bekijk de lijst met scholen op 

www.meldjeaan.antwerpen.be 

Kies de 5 beste scholen voor je kind. 

Meer mag ook! 

Zet je eerste keuze bovenaan! 

Is er plek in je gekozen scholen? Kijk 

vanaf 28 februari op 

www.meldjeaan.antwerpen.be.  

Pas je keuze aan. 

 

Stap 2: Aanmelden 

Je kind aanmelden 

tussen 1 maart en 29 maart   

Nodig? 

Je top 5 scholen 

Het rijksregisternummer van je 

kind ( Kids ID of  ISI +) 

Een computer met internet  

! Heb je geen computer of geen internet? 

Ga naar een aanmeldpunt (zie achterkant). 

 

ga naar 

www.meldjeaan.antwerpen.be  

maak een login & paswoord 

Volg de stappen op je scherm 

 

 

Stap 3: inschrijven 

Let op: Na het aanmelden moet je 

ook nog inschrijven. 

 

Je kind inschrijven 

tussen 6 mei en 24 mei 

 

29 april: je krijgt een mail en 

een brief met info. 



Ga met die brief naar de 

school van je keuze 

en schrijf je kind daar in!  

 

Vragen? 

Bel gratis naar de helpdesk 

0800 62 185 

 
Hulp nodig? 

Deze organisaties helpen je bij het aanmelden: 

 

Atlas  

03 338 70 79 

Huis Van Het Kind  

www.huizenvanhetkind.be 

 

Alle info 

www.meldjeaan.antwerpen.be 

 

 

Hulp nodig? Wij helpen je graag verder.  

Welkom elke woensdag 14u-15u!

Oudstrijderstr 9 in Borgerhout 

Besoin d'aide? Nous sommes heureux de 

vous aider. Bienvenue tous les mercredis de 

14h à 15h. Oudstrijderstr 9 à Borgerhout 

 

Need help? We are happy to help you.  

Welcome every Wednesday 14h-15h!  

Oudstrijderstr 9 in Borgerhout  

 

. بحاجة الى مساعدة؟ نحن سعداء لمساعدتك
مساًء  3إلى  2مرحبًا بكم كل يوم أربعاء من الساعة 

Oudstrijderstr 9  فيBorgerhout 


