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Beste ouder,
Is je kind geboren in 2018? 
Of wil je vanaf volgend schooljaar een andere school voor je kind? 
Alle basisscholen in Machelen-Diegem werken met één 
aanmeldprocedure voor het kleuter- en het lager onderwijs.

Aanmelden via de website

In Machelen gebruiken de basisscholen verplicht een online 
aanmeldsysteem. Iedere ouder krijgt door het online aanmeldsysteem 
een gelijke kans om in te schrijven in een school naar keuze. 
We willen zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een plaats krijgen in de 
buurt waar ze wonen. Bij de toewijzing van de plaatsen wordt ook 
rekening gehouden met het aantal kansarme en kansrijke gezinnen. 
Wij willen dat iedere basisschool een gezonde sociale mix heeft. 

Voordelen van online aanmelden

1. Geen wachtrijen. Je moet geen verlof nemen, 
ieder kind krijgt evenveel kans om aan te melden.

2. Je kan meerdere scholen aanduiden in de volgorde van je voorkeur.
3. Je aanmelding wordt gerangschikt op basis van:

- schoolkeuze
- afstand thuis-school.

WIE MOET AANMELDEN?

Alle kinderen die graag naar een school in Machelen-Diegem willen gaan 
en nog niet ingeschreven zijn.

Broers en zussen en kinderen van personeelsleden
Je kan broers, zussen of kinderen van personeel met voorrang aanmelden 
in dezelfde school tijdens de aparte aanmeldperiode. Doe je dat niet 
tijdens deze aanmeldperiode, dan heb je geen voorrang meer.

Kinderen geboren in 2018
Alle kinderen geboren in 2018 moeten zich aanmelden. 
Niet vergeten! Kinderen geboren in november en december 2018 
en die pas naar school gaan in september 2021 moet je ook aanmelden.

Kinderen geboren voor 2017, die nog niet naar school gaan
Gaat je kind nog niet naar school? 
Dan moet je het nu aanmelden voor het schooljaar 2020-2021.

Kinderen die van school willen veranderen
Zit je kind nu al ergens op school maar wil je veranderen? 
Dan moet je je kind eerst aanmelden.

Kinderen op een wachtlijst 
Sta je op een wachtlijst, 
dan moet je je kind toch opnieuw aanmelden.

Je kind gaat al naar een 
basisschool in Machelen-Diegem 
en je wilt haar/hem niet 
veranderen van school? 
Je inschrijving in die school 
is de hele schoolloopbaan 
gegarandeerd.www.machelen.be/aanmelden
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WANNEER AANMELDEN?

Broers en zussen en kinderen van personeelsleden*

VOORRANGSPERIODE:

van 13 januari (vanaf 12 uur ‘s middags) 
tot en met 24 januari 2020 (tot 12 uur ’s middags)

 Î ten laatste 31 januari 2020 ontvang je een toewijzingsticket via e-mail
 Î van 3 februari tot en met 21 februari 2020 schrijf je je kind in 
op de school zelf (niet online!)

Ga met je toewijzingsticket naar de school die op je ticket staat 
en schrijf je kind in. Doe je dat niet, dan heb je geen voorrang meer.

Alle andere kinderen 

AANMELDPERIODE: 

2 maart (vanaf 12 uur ’s middags) 
tot en met 31 maart 2020 (tot 12 uur ’s middags)

 Î ten laatste 30 april 2020 ontvang je een toewijzingsticket via e-mail
 Î van 4 tot en met 26 mei 2020 schrijf je je kind in 
op de school zelf (niet online!)

Ga met je toewijzingsticket naar de school die op je ticket staat en schrijf 
je kind in. Doe je dat niet, dan heb je geen voorrang meer.

VRIJE INSCHRIJFPERIODE

Vanaf 29 mei 2020. Tijdens deze periode kan je inschrijven zonder 
toewijzingsticket. 
Opgelet! Op de meeste scholen zullen geen vrije plaatsen meer zijn.

INFOAVOND

Heb je vragen over de aanmeldprocedure of wil je graag weten hoe je 
je kind moet inschrijven? Kom zeker langs op onze infoavond.
Donderdag 9 januari 2020 om 19.30 uur in het 
gemeentehuis Machelen, Woluwestraat 1, 1830 Machelen.

AANMELDEN STAP VOOR STAP

1. Kies een school
Kies je scholen van voorkeur.

2. Meld je kind aan op www.machelen.be/aanmelden 
Ga naar www.machelen.be/aanmelden en volg alle stappen. 
We adviseren sterk om alle scholen aan te duiden. 
Je kiest zelf welke school je op 1, 2, 3, of 4 zet.
Wil je een broer/zus of een kind van personeel aanmelden, dan mag je 
alleen dezelfde school kiezen waar je andere kinderen schoollopen 
of waar je werkt.

3. Je ontvangt een toewijzingsticket voor één of meerdere scholen 
per e-mail
Via mail ontvang je een toewijzingsticket. Het is een toewijzing aan één 
van je voorkeurscholen. Dit ticket ontvang je niet onmiddellijk 
na de aanmelding.
Is er geen plaats in één van je voorkeurscholen, dan ontvang je geen 
toewijzingsticket. Je krijgt wel een weigeringsdocument* met het advies 
om opnieuw te proberen bij de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 29 mei).

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

OVERZICHT BASISSCHOLEN 
MACHELEN & DIEGEM

Kleuter + Lager

GBS DE Fonkel Watermolenstraat 75, Diegem 02 720 11 88

GO! De Sterrenhemel K. Albertlaan 1, Machelen 02 251 39 31

VBS De Windroos C. Peetersstraat 6, Machelen 02 251 34 46

Parochiale Basisschool Oude Haachtsesteenweg 125, Diegem 02 720 33 43

* Je werkt in één van de vier basisscholen via een 
contract met een lopende tewerkstelling 
van meer dan 104 dagen. Je kan enkel aanmelden 
in de voorrangsperiode voor de school waar je 
effectief werkt.

* Weigeringsdocument 
= mededeling van niet gerealiseerde inschrijving 
= wachtlijst  ( ≠ inschrijving)
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Heb je zelf geen computer of internet?
Tijdens de aanmeldingsperiode kan je met algemene vragen terecht bij:
· de bibliotheken van Machelen en Diegem
· Sociaal huis
· Centrum Basiseducatie
· Kind & Gezin
· Gemeentehuis Machelen

Aanmeldsessies
Heb je graag hulp bij het aanmelden?
Kom dan langs tijdens onze persoonlijke aanmeldsessies:

- woensdag 11 maart 2020 van 14 uur tot 16 uur 
- donderdag 12 maart 2020 van 14 uur tot 19 uur.

in het Sociaal Huis, Koningin Fabiolalaan 60, 1830 Machelen

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Moet ik mijn kind aanmelden?
Ja. Als je je kind niet aanmeldt, kan je pas vanaf 29 mei 2020 (= periode 
van vrije inschrijvingen) inschrijven voor schooljaar 2020-2021.
Op dat moment zijn er weinig of geen vrije plaatsen meer.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?
Voor alle basisscholen in Machelen-Diegem.
Een overzicht van de scholen vind je op pagina 5. 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?
Ja. Wij adviseren om je kind aan te melden in de vier basisscholen.
Door meer dan één school aan te duiden, vergroot je de kans om je kind 
naar school te laten gaan in Machelen of Diegem. 
Als je maar 1 school aanduidt en er is geen plaats, dan moet je wachten 
tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om in te schrijven (vanaf 29 
mei 2020). Op dat moment zijn er weinig of geen vrije plaatsen meer.
Als je kind al broers of zussen heeft of je werkt op een
specifieke school, dan kan je maar één school aanduiden.

Kan ik prioriteit geven aan een school?
Ja. Je kiest zelf welke school je op 1,2,3 en 4 plaatst. Het systeem probeert 
jou een plaats toe te wijzen in de school met de grootste voorkeur
(jouw nummer 1). 

Wat gebeurt er na het aanmelden?
Je ontvangt een toewijzingsticket voor de school, die plaats heeft voor 
jouw kind. Heb je meer dan 1 school aangeduid, dan ontvang je een 
weigeringsdocument voor de scholen in hogere voorkeur. 

Voorbeeld: Als je een tweede school krijgt toegewezen dan krijg je een
weigeringsdocument voor de eerste school, maar niet voor 3e en 4e school.

Wat gebeurt er als er geen plaats is in de school
van mijn eerste keuze?
Als je een toewijzingsticket krijgt voor een school die niet je eerste ke-
uze was, kom je automatisch op de wachtlijst van alle scholen (dit zijn de 
weigeringsdocumenten) die je hoger plaatste. Komt er in die school of 
scholen een plaats vrij, dan kan je je kind nog in die school inschrijven.
De school neemt hiervoor zelf contact op met de ouders. Je hebt wel geen 
recht meer op een plaats in een school die je lager plaatste.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt, is niet van belang.
Je kan dus zonder tijdsdruk aanmelden. Let er wel op dat je je aanmeldt
binnen de voorziene periode.

Hoe kan ik zien of er nog een plaats vrij is voor mijn kind?
Op www.machelen.be/aanmelden kan je zien hoeveel vrije plaatsen er nog 
zijn voor elke leeftijdsgroep. In een school waar nog veel plaatsen zijn, heb 
je meer kans dat je kind hier ook wordt toegewezen. Dit kan belangrijk zijn 
als je al jouw kinderen naar dezelfde school wilt laten gaan.
Kleuters = vrije plaatsen per geboortejaar
Lagere school = vrije plaatsen per leerjaar

Ik heb geen computer, wat nu?
Je kan terecht bij één van de organisaties die hulp bieden
bij het aanmelden (zie p.6)

Wat bij verhuis?
Contacteer de Dienst Onderwijs.

Wat moet ik meenemen als ik naar de school ga
om mijn kind in te schrijven?
· Kids-id of isi+kaart.

De school heeft een officieel document nodig
met de juiste schrijfwijze van de naam en voornaam
en het rijksregisternummer van je kind.

· Je ticket met de toewijzing naar de school.

Hoe verloopt een inschrijving op school?
· De school controleert je gegevens.
· Je krijgt informatie over de visie van de school, het pedagogisch

project en het schoolreglement en je ondertekent deze documenten
voor akkoord.

· Wanneer de school vaststelt dat er foute informatie gegeven werd
bij de aanmelding, kan je toewijzingsticket vervallen.

TIP:
duid 4
scholen
aan!



Verantwoordelijke uitgever
Gemeente Machelen
Woluwestraat 1 
1830 Machelen
www.machelen.be


