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Aanmelden en inschrijven basisscholen schooljaar 2021-2022 
 
Beste ouder(s),  
 
ONLINE AANMELDEN BASISSCHOLEN 
 
Heb je kinderen die tijdens schooljaar 2021-2022 naar een school in Machelen-Diegem willen gaan?  
 
Alle basisscholen in Machelen werken met één gezamenlijk online aanmeldingssysteem voor het 
kleuter- en het lager onderwijs.  
 
Door online aan te melden krijgt iedere ouder een gelijke kans om in te schrijven in een school naar 
keuze. Zo vermijden we kampeertoestanden aan de scholen.  
 
We willen er ook voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een plaats krijgen in de buurt van hun 
woning. 
 
WANNEER AANMELDEN?  
 
11 januari (vanaf 12 uur ‘s middags) tot en met 22 januari 2021 (tot 12 uur ‘s middags): 

aanmeldperiode voor kinderen die een broer of zus hebben die al naar een dezelfde school in 

Machelen-Diegem gaat. Ook kinderen van personeel kunnen zich dan aanmelden.  
 
1 maart (vanaf 12 uur ‘s middags) tot en met 31 maart 2021 (tot 12 uur ‘s middags): aanmeldperiode 
voor alle kinderen. 
 
Vanaf 1 juni 2021: aanmeldperiode voor kinderen van ouders die geen gebruik maakten van de 
aanmeldingsprocedure (vrije inschrijvingsperiode).  
 
Let op! De kans is heel klein dat er dan nog vrije plaatsen zullen zijn.  
 
 

 



AANMELDEN STAP VOOR STAP 
 
Als je kind al naar een basisschool in Machelen-Diegem gaat en je wilt hem/haar niet van school veranderen, 
hoef je geen stappen te ondernemen. Dit is enkel voor nieuwe inschrijvingen. 

1. Kies een school 
2. Meld je kind online aan via www.machelen.be/aanmelden en volg alle stappen We adviseren 

om meerdere scholen te kiezen. Je kiest zelf welke school je op 1, 2, 3, of 4 zet. 
 

3. Je ontvangt een toewijzingsticket of weigeringsdocument 
Via mail ontvang je een toewijzingsticket. Het is een toewijzing aan één van je voorkeurscholen. 
Op basis van je schoolvoorkeur en je woonplaats. Dit ticket ontvang je niet onmiddellijk.  
 
Is er geen plaats in één van je voorkeursscholen, dan ontvang je geen ticket. Je krijgt wel een 
weigeringsdocument (= mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving) met het advies om 
opnieuw te proberen bij de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 29 mei 2020). 

4. Schrijf je kind in. Ga met je toewijzingsticket naar de school waarvoor je een ticket hebt 
gekregen. Let op! Schrijf je kind in tijdens de opgegeven inschrijvingsperiode. Daarna vervalt je 
ticket. 

 
Wens je meer informatie? 
Uitgebreidere informatie kan je terugvinden in de brochure “Mijn kind inschrijven op school”. 
 
 
KLEUTER- EN BASISSCHOLEN IN MACHELEN-DIEGEM  

 
 
Gemeentelijke Basisschool De Fonkel 
Watermolenstraat 75 
1831 Diegem 
 02 720 11 88 
 secretariaat.defonkel@machelen.be 
 www.gbs-diegem.be 
 

 
 
Parochiale Basisschool 
Oude Haachtsesteenweg 125 
1831 Diegem 
 02 720 33 43 
 info@pbd.be 

 www.pbd.be 

Basisschool De Sterrenhemel 
Koning Albertlaan 1 
1830 Machelen 
 02 251 39 31 
 bsma.sec@g-o.be 

 www.gomachelen.be 

Vrije Basisschool De Windroos 
C. Peetersstraat 6 
1830 Machelen 
 02 251 34 46 
 info@dewindroos.net 

 www.dewindroos.net 
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