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SCHOOL

• Is je kind geboren in 2019?

• Is je kind ouder, maar gaat het nog niet naar school?

• Verandert je kind van school?

  
Je vindt alle info op
INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE

Je kind inschrijven in 
het Nederlandstalig 
kleuter- of lager 
onderwijs in Brussel?

inschrijveninbrussel.beinschrijveninbrussel.be

SCHOOLJAAR

2021-2022

1000 BRUSSEL

Muntpunt | Zonder afspraak  
Munt 6 (ma: 17 - 19 u., wo en vr: 14 - 16 u., za: 10 - 12 u.) •  
02 278 11 00 (ma - vr: 9 - 17 u.) • info@muntpunt.be 

Vrienden van het Huizeke | Altijd op afspraak 
Vragen naar Ann, Anahit of Marisa • Vossenplein 23  
(ma - vr: 10 - 12 u.) • 02 511 15 77/WhatsApp  
(ma - vr: 10 - 12 u.) • info@vrienden-huizeke.be

Huis van het Kind Nieuwland | Zonder afspraak  
Nieuwland 194 (ma en do: 13 - 17 u.) • 02 449 60 70 (ma, di, 
do en vr: 9 - 17 u.) • nieuwland@huisvanhetkindbrussel.be

Onderwijscentrum Brussel | Altijd op afspraak  
Marcqstraat 16-18  (ma - vr) • 02 210 63 90 (ma - vr) • 
onderwijscentrumbrussel@vgc.be

De Markten | Altijd op afspraak 
Oude Graanmarkt 5 • 02 512 34 25 •  
demarkten@demarkten.be

Bravvo | Hulp via e-mail  
Kazernestraat 37 • notabene@brucity.be 

De Buurtwinkel | Zonder afspraak  
Anneessensplein 13 (di en do: 9.30 - 12.30 u.) • 02 512 69 85

1020 LAKEN

GC Nekkersdal (i.s.m. de bibliotheek) |  
Altijd op afspraak • E. Bockstaellaan 107 (di, wo en vr: 10 
- 12 u. en ma, wo en vr: 14 - 16 u.) • 02 421 80 60 (di, wo 
en vr: 10 - 12 u. en ma, wo en vr: 14 - 16 u.) •  
info@nekkersdal.be

1030 SCHAARBEEK

Bib Sophia | Altijd op afspraak  
Lambermontlaan 224 (voormiddag, niet op wo) •  
02 245 32 90 (voormiddag, niet op wo) •  
bibsophia@schaarbeek.be

Schoolbegeleiding en bemiddeling Déclic |  
Altijd op afspraak • Vanderlindenstraat 121 •  
02 240 63 08/WhatsApp (ma - vr: 9 - 17 u.) •  
aelyahyaoui@schaerbeek.be

Huis van het Kind Noord | Zonder afspraak  
Vooruitgangstraat 319 (di: 10 - 12 u., wo: 15.30 - 17.30 u.) •  
0487 53 82 98/WhatsApp (di, wo en do: 9 - 16 u.) •  
noord@huisvanhetkindbrussel.be (op afspraak is mogelijk)

1040 ETTERBEEK

Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden Etterbeek |  
Altijd op afspraak • Oudergemlaan 113 • 02 627 23 05/
Zoom, Skype, Teams... • apedrosa@etterbeek.be

1050 ELSENE

GC Elzenhof | Hulp via telefoon of e-mail 
Kroonlaan 12 • 02 648 20 30 (ma - vr: 9 - 16 u.) •  
elzenhof@vgc.be

1060 SINT-GILLIS

Bibliotheek Sint-Gillis (i.s.m. de Brede School en de 
gemeente) | Altijd op afspraak  
Emile Feronstraat 173 (do: 17 - 19 u.)  • 02 533 98 61 •  
bibliotheek@stgilles.brussels

GC Pianofabriek | Altijd op afspraak  
Forststraat 35 • 02 541 01 70

1070 ANDERLECHT

Steunpunt Schoolvragen Anderlecht |  
Altijd op afspraak • Fiennesstraat 71 • 02 529 88 50 •  
stpschoolvragen@anderlecht.brussels

Huis der Gezinnen | Hulp via groepsbijeenkomsten  
Veeartsenstraat 20 • 02 526 16 30 • 0473 83 16 67/
WhatsApp • info@huisdergezinnen.be

Huis van het Kind Anderlecht | Altijd op afspraak  
Paul Jansonlaan 68 •  
anderlecht@huisvanhetkindbrussel.be •  
www.facebook.com/huisvanhetkindanderlecht

1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

Foyer | Zonder afspraak  
Werkhuizenstraat 38 (di en do: 14.30 - 16.30 u., wo: 
16 - 17.30 u., vr: 9 - 10.30 u.) • 02 609 55 63/Zoom, Teams 
(op afspraak) • patrizia.civetta@foyer.be  

bon Molenbeek |   
Toekomststraat 35 (Zonder afspraak: ma: 13 - 16 u.,  
vr 26/03: 9.30 - 12.30 u. • op afspraak: di en wo: 9.30 - 
12.30 u.) • 02 701 73 80/Zoom, Skype,  
Teams (ma - vr: 9 - 17 u.) • info@bon.be 

Buurthuis Bonnevie | Altijd op afspraak  
Bonneviestraat 40 • info@bonnevie40.be

Hulp nodig bij de 
aanmelding?

Deze organisaties helpen je bij 
de aanmelding in maart 2021. 

Besoin d’aide lors des 
préinscriptions?

Ces organisations pourront 
vous aider en mars 2021.

Need help in applying 
for a place?

These organisations will help you 
with your application in March 2021.

Helpende organisaties

Heb je vragen over de 
inschrijvingsprocedure?

INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE  
02 553 30 20 - lop.brussel@vlaanderen.be

Hulp nodig bij de aanmelding?

Ontdek in deze brochure de organisaties die 
je helpen bij de aanmelding in maart 2021, via 
telefoon of via e-mail. Bij sommige organisaties 
kun je langsgaan op afspraak. Ga alleen en 
respecteer altijd de maatregelen tegen het 
coronavirus. Op inschrijveninbrussel.be 
vind je steeds de meest recente lijst van de 
helpende organisaties. 

Besoin d’aide lors des 
préinscriptions ?

Cette brochure mentionne 
les organisations qui vous 
aident dans le cadre de la 
préinscription en mars 2021, 
par e-mail ou par téléphone. 
Certaines vous accueillent 
sur place, sur rendez-vous. 
Allez seul au rendez-vous et 
respectez toujours les mesures 
sanitaires. Vous trouverez sur 
inschrijveninbrussel.be 
la liste la plus récente 
des organisations. 

Need help in applying for  
a place?

This brochure lists the 
organisations that can help 
you with your application in 
March 2021, by phone or e-mail. 
With some organisations, you 
can make an appointment to 
go and see them. Go alone 
and always comply with the 
measures to prevent the spread 
of coronavirus. The most 
recent list of organisations 
can always be found on 
inschrijveninbrussel.be.

Op inschrijveninbrussel.be vind je een vertaling van deze brochure 
in verschillende talen: Français, English, العربية, Türk, Deutsch, 
Español, Italiano.



    

Voorrang voor broers en zussen,  
en kinderen van personeel

van 4 januari (8 u.) tot 15 januari 2021 (16 u.)

JAN

FEB

MAA

APR

MEI

JUN

. . .

SEP

Leer de scholen kennen 
Contacteer en/of bezoek de school (als dat 
kan), surf naar de schoolwebsite, praat met 
andere ouders…

Kies scholen en meld je kind aan 
via inschrijveninbrussel.be
van 1 maart (9 u.)  
tot 26 maart 2021 (16 u.)
Let op: je moet eerst je kind aanmelden. 
Dat is nog geen definitieve inschrijving.

Lees in de e-mail of brief in welke school 
je kan inschrijven: contacteer  
de school en schrijf je kind in 
van 3 mei (8 u.) tot 26 mei 2021 (12 u.)

Vrije inschrijvingen, waar er nog plaats is
vanaf 3 juni 2021

Eerste schooldag 
1 september 2021

2021

1081 KOEKELBERG

Bibliotheek Koekelberg | Hulp via e-mail 
Dapperenstraat 20 • 02 411 08 65 •  
bibliotheek@koekelberg.brussels (ma, di, wo en vr)

GC De Platoo | Altijd op afspraak  
Dapperenstraat 20 (ma en do: 9 - 17 u.) • 02 412 00 50 •  
deplatoo@vgc.be 

1082 SINT-AGATHA-BERCHEM

GC De Kroon | Altijd op afspraak  
Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19 • 02 482 00 10 • 
dekroon@vgc.be

Dienst Nederlandstalig onderwijs S-A-B |  
Altijd op afspraak • Koning Albertlaan 23 • 0485 74 84 27 
• wminne@berchem.brussels

Preventiedienst S-A-B | Altijd op afspraak  
Koning Albertlaan 23 • 02 469 37 69 •  
adublet@berchem.brussels 

 1083 GANSHOREN 

Nederlandstalige bibliotheek Ganshoren |  
Altijd op afspraak • Zeypstraat 47 • 02 502 35 44 • 
bibliotheek@ganshoren.brussels 

Schoolantenne Eurêka | Altijd op afspraak  
François Beeckmansstraat 48 (ma - vr: 8 - 16 u.) •  
02 563 19 91 of 02 563 19 90 (ma - vr: 8 - 16 u.) •  
mbabette@ganshoren.brussels of  
pbraun@ganshoren.brussels

1150 SINT-PIETERS-WOLUWE 

Bibliotheek de Lettertuin | Altijd op afspraak  
Grote Prijzenlaan 63 • 02 773 18 80

1160 OUDERGEM

Brede School, p/a GC Den Dam | Altijd op afspraak 
Waversesteenweg 1741 • 02 663 89 50 • 
bredeschool.oudergem@vgc.be

1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

Bibliotheek Rozenberg | Altijd op afspraak  
Thomsonlaan 3 • 02 675 33 79 

1030 SCHAARBEEK

GC De Kriekelaar | Altijd op afspraak  
Gallaitstraat 86 • 02 245 75 22 (ma - vr: 9 - 17 u.) •  
dekriekelaar@vgc.be

1090 JETTE

GC Essegem | Altijd op afspraak  
Leopold-I-laan 329 (di) • 02 427 80 39 (di)

1140 EVERE 

Openbare Bibliotheek Evere | Altijd op afspraak  
S. Hoedemaekerssquare 10 • 02 247 63 89 •  
bibliotheek@evere.brussels

GC Everna | Altijd op afspraak  
Sint-Vincentiusstraat 30 • 02 247 03 40/Zoom, Skype  
(ma - vr: 9 - 17 u.) • everna@vgc.be

Schoolbemiddeling Evere | Zonder afspraak  
Parijsstraat 114 (ma - vr: 9 - 15 u.) • 02 247 63 78 of  
02 247 63 54 (ma - vr: 9 - 15 u.) •  
schoolbemiddeling@evere.brussels

1180 UKKEL

Bibliotheek Ukkel | Altijd op afspraak  
De Broyerstraat 27 (niet op ma) • 02 331 28 24 (niet op 
ma) • bibliotheek@ukkel.brussels

GC Het Huys | Altijd op afspraak  
Egide Van Ophemstraat 46 (do - vr: 10 - 16 u.) •  
02 343 46 58 • hethuys@vgc.be

1190 VORST

GC Ten Weyngaert | Altijd op afspraak  
Bondgenotenstraat 54 (ma - vr: 10 - 17 u.) • 02 340 95 80 • 
tenweyngaert@vgc.be

1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

GC Nohva | Altijd op afspraak  
Peter Benoitplein 22 • 02 268 20 20

1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

GC Op-Weule | Altijd op afspraak  
Sint-Lambertusstraat 91 (ma - do: 9 - 12 u. en 13 - 17 u.) • 
02 775 92 00 (ma - do: 9 - 12 u. en 13 - 17 u.) •  
info@opweule.be

1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Bib Joske | Altijd op afspraak  
Grensstraat 2 • 02 201 00 97 • bibliotheek@sjtn.brussels 

GC Ten Noey | Zonder afspraak  
Gemeentestraat 25 (9 - 18 u.) • 02 217 08 82 (9 - 18 u.) • 
tennoey@vgc.be

Hulp nodig bij de 
aanmelding?

Deze organisaties helpen je bij 
de aanmelding in maart 2021. 

Besoin d’aide lors des 
préinscriptions?

Ces organisations pourront 
vous aider en mars 2021.

Need help in applying 
for a place?

These organisations will help you 
with your application in March 2021.

inschrijveninbrussel.be

Vous voulez inscrire votre enfant dans une 
école maternelle ou primaire néerlandophone à 
Bruxelles? Vous trouverez toutes les informations sur 
inschrijveninbrussel.be/fr. 

Lisez attentivement les informations du site Internet. Vous 
y trouverez tout ce qu’il faut savoir à propos des règles 
de priorité, des places libres, de la manière dont faire 
connaissance avec les écoles, etc.

Regardez les vidéos : vous y verrez par exemple comment 
procéder à la préinscription de votre enfant. 

Planning on registering your child in a Dutchspeaking 
nursery or primary school in Brussels? You will find all the 
information on inschrijveninbrussel.be/en.

Read the information on the website carefully. It will tell 
you all you need to know about priority, free places, how 
to find out about schools, etc.

Watch the short films: they explain how to apply for a 
place, for example.

Je kind inschrijven in het 
Nederlandstalig kleuter- of lager 
onderwijs in Brussel? Je vindt alle 
info op inschrijveninbrussel.be. 

Lees goed de informatie op de website. 
Je vindt er alles over voorrang, vrije 
plaatsen, hoe je scholen leert kennen…

Kijk naar de filmpjes: je ziet 
er bijvoorbeeld hoe je je 
kind moet aanmelden.

Helpende organisaties


