AANMELDEN & INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2022-2023
● Kinderen geboren in 2020 kunnen dit jaar voor het eerst aangemeld worden.

Dit is óók zo voor kinderen die geboren zijn tussen 30 november 2019 en 31 december 2019 en
vorig jaar nog niet aangemeld werden.
Zij gaan wel pas op 1 september 2022 effectief naar school.
● Kinderen geboren in 2017 (leerplichtig vanaf volgend schooljaar), 2018 en 2019 die nog niet zijn
ingeschreven in een school.
● Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 naar een andere kleuter- of lagere school willen gaan.

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/
Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 2 juni 2022
inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school. Op dat moment zijn er in veel scholen al
geen vrije plaatsen meer. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden.
→ Onze letterkinderen stappen automatisch over naar het 1e leerjaar. U hoeft hen dus NIET aan te
melden, ook al staat dit in de briefwisseling die u van Stad Antwerpen zal ontvangen. Doet u dit
toch dan zullen wij deze aanmelding verwijderen.
→ Voor de nieuwe aanmeldingen, dus vanaf schooljaar 2022-2023, hebben wij de capaciteit per
klas verlaagd naar 25 kinderen per klas, daar dit vroeger 30 was. Deze beslissing hebben we
genomen in goed overleg met de schoolraad.

TIJDLIJN aanmelden en inschrijven 2022-2023
Voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel
● Aanmelden: 25/01/2022 09.30u t.e.m. 10/02/2022 17.00u
● Inschrijven: 08/03/2022 t.e.m. 01/04/2022 en 29/04/2022 t.e.m. 24/05/2022.
(niet tijdens schoolvakanties - op afspraak)

Alle andere kinderen (‘reguliere periode’)
● Aanmelden: 7/03/2022 09.30u t.e.m. 31/03/2022 17.00u
● Inschrijven: 29/04/2022 t.e.m. 24/05/2022 (niet tijdens schoolvakanties – op afspraak)

Vrije inschrijvingen:
● Start vrije inschrijvingsperiode in alle scholen, op 02/06/2022 om 09.00u

Hulp nodig bij de aanmelding?
● Bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 0800 62 185.
● Huis van het Kind Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Antwerpsebaan 152, 2040 Berendrecht
zonder afspraak elke vrijdag van 9 tot 12 uur

