Algemene informatie over Inschrijven in Brussel
Voor onthaalmedewerkers, opgedeeld per periode
Welke info kan u meegeven aan ouders die hun kind willen inschrijven in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel?
Hier vindt u per periode wat u kan zeggen over de aanmeldings- en inschrijvingsperiode.
Hebben ouders meer of andere vragen? Verwijs door naar de helpdesk van het LOP Brussel of naar de experten binnen uw eigen organisatie.
- LOP Brussel Basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs): lop.brussel@vlaanderen.be - 02 553 30 20, bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12 uur
- LOP Brussel Secundair Onderwijs: lopbrussel.secundair@vlaanderen.be - 02 553 05 82

Bekijk ook zeker de toolkit voor helpende organisaties voor meer informatie en voor een overzicht van de materialen die u kunt meegeven aan ouders.

Kleuter- en lager onderwijs
Begin schooljaar – 21/1/22

22/1/22 – 31/3/22

10/1 – 21/1 = voorrangsperiode voor
7/3 – 31/3 = aanmeldingsperiode
broers, zussen en kinderen van personeel
(via inschrijveninbrussel.be)
Al broer/zus op school?
Voor ALLE ouders:
→ Ouders die willen inschrijven in een
→ Aanmelden tussen 7/3 en 31/3 via
school waar al een broer/zus school
de website inschrijveninbrussel.be
loopt, hebben voorrang
→ Vraag of ze hulp nodig hebben bij de
→ Inschrijven via de school van
aanmelding en maak indien nodig
broer/zus tussen 10/1 en 21/1
een afspraak bij een van de
organisaties die ouders helpen
Geen broer/zus op school?
→ Scholen leren kennen: geef de
→ Aanmelden tussen 7/3 en 31/3 via
ouders een scholengids mee
inschrijveninbrussel.be
→ Geef de checklist voor ouders mee
→ Geef de checklist voor ouders mee
→ Verwijs indien nodig door naar
organisaties die ouders helpen

01/04/22 – 6/5/22

6/5/22 – begin schooljaar 22-23

6/5 = ouders ontvangen nieuws over of
ze een plaats hebben op een school
Ouder heeft aangemeld?
→ Op 6/5 ontvangen ouders een mail
of brief met nieuws: hebben ze
plaats of niet en op welke school?

9/5 – 31/5 = inschrijven na aanmelden
Vanaf 9/6 = vrije inschrijvingsperiode
Ouder heeft een plaats in een school?
→ Ouders contacteren de school waar
ze een plaats hebben tussen 9/5 en
31/5 om hun kind in te schrijven

Ouder heeft NIET aangemeld?
→ Ouders kunnen hun kind inschrijven
tijdens de vrije inschrijvingsperiode
in de scholen waar nog plaats is.
Inschrijven doen ze vanaf 9/6,
rechtstreeks via de school.

Ouder heeft GEEN plaats in een school?
→ Ouders kunnen hun kind inschrijven
tijdens de vrije inschrijvingen in de
scholen waar nog plaats is. Dit
gebeurt vanaf 9/6 via de school zelf.

Secundair onderwijs

Hogere leerjaren

1e leerjaar B

1e leerjaar A

Begin schooljaar – 21/1/22

22/1/22 – 31/3/22

10/1 – 21/1 = voorrangsperiode voor
7/3 – 31/3 = aanmeldingsperiode
broers, zussen, kinderen van personeel
(via inschrijveninbrussel.be)
Al broer/zus op school?
Voor ALLE ouders:
→ Ouders die willen inschrijven in een → Aanmelden tussen 7/3 en 31/3 via
school waar al een broer/zus
de website inschrijveninbrussel.be
school loopt, hebben voorrang
→ Vraag of ze hulp nodig hebben bij
→ Inschrijven via de school van
de aanmelding en maak indien
broer/zus tussen 10/1 en 21/1
nodig een afspraak bij een van de
organisaties die ouders helpen
Geen broer/zus op school?
→ Scholen leren kennen: geef de
→ Aanmelden tussen 7/3 en 31/3 via
ouders een scholengids mee
inschrijveninbrussel.be
→ Geef de checklist voor ouders mee
→ Geef checklist voor ouders mee
→ Verwijs indien nodig door naar
organisaties die ouders helpen
Al broer/zus op school?
Voor ALLE ouders:
→ Ouders die willen inschrijven in een → Inschrijven via de school voor 1B
school waar al een broer/zus
tussen 13/5 en 7/6
school loopt, hebben voorrang
→ Scholen leren kennen: geef de
→ Inschrijven via de school van
ouders een scholengids mee
broer/zus tussen 10/1 en 21/1
Geen broer/zus op school?
→ Inschrijven via de school voor 1B
tussen 13/5 en 7/6
Voor ALLE ouders:
→ Inschrijven via de school tussen
16/5 en 31/5
→ Scholen leren kennen: geef de
ouders een scholengids mee

Voor ALLE ouders:
→ Inschrijven via de school tussen
16/5 en 31/5
→ Scholen leren kennen: geef de
ouders een scholengids mee

1/4/22 – 12/5/22

12/5/22 – Begin schooljaar 22-23

12/5 = ouders ontvangen nieuws over
of ze een plaats hebben in 1A
Ouder heeft aangemeld?
→ Op 12/5 ontvangen ouders een
mail of brief met nieuws: hebben
ze plaats of niet en op welke
school?

13/5 – 7/6 = inschrijven na aanmelden
Vanaf 13/6 = vrije inschrijvingsperiode
Ouder heeft een plaats in een school?
→ Ouders contacteren de school waar
ze een plaats hebben tussen 13/5
en 7/6 om hun kind in te schrijven

Ouder heeft NIET aangemeld?
→ Ouders kunnen hun kind
inschrijven tijdens de vrije
inschrijvingsperiode in de scholen
waar nog plaats is. Inschrijven doen
ze vanaf 13/6, rechtstreeks via de
school.
Voor ALLE ouders:
→ Inschrijven via de school voor 1B
tussen 13/5 en 7/6
→ Scholen leren kennen: geef de
ouders een scholengids mee

Voor ALLE ouders:
→ Inschrijven via de school tussen
16/5 en 31/5
→ Scholen leren kennen: geef de
ouders een scholengids mee

Ouder heeft GEEN plaats?
→ Ouders kunnen hun kind nog
inschrijven tijdens de vrije
inschrijvingen in de scholen waar
nog plaats is. Dit gebeurt vanaf
13/6 en via de school zelf.
T.e.m. 7/6:
→ Inschrijven via de school voor 1B
tussen 13/5 en 7/6
Vanaf 8/6:
→ Vrije inschrijvingen in scholen waar
nog plaats is vanaf 13/6

T.e.m. 31/5:
→ Inschrijven via de school tussen
16/5 en 31/5
Vanaf 1/6:
→ Vrije inschrijvingen in scholen waar
nog plaats is vanaf 1/6

