
Schooljaar 2023 - 2024

Je kind inschrijven in de
kleuterschool of lagere school

van Willem Tell



Een school kiezen: spannend!
Een school kiezen is een belangrijk moment voor de toekomst van je kind. Omdat de plaatsjes op Willem
Tell beperkt zijn, werken we voor inschrijvingen van leerlingen voor het schooljaar 2023 - 2024 met een
digitaal aanmeldsysteem. Zo heeft iedereen evenveel kans om zijn of haar kind bij ons op school in te
schrijven.

Belangrijk: inschrijven gebeurt in 2 fases

Je kind online aanmelden via de 'aanmeldknop' op de
website van de school.
Je kind officieel inschrijven in de school, na bericht van
toewijzing.

1.

2.



Dit is ook zo voor kinderen die geboren zijn tussen 30 november 2021 en 31 december 2021. Zij
gaan wel pas op 1 september 2024 effectief naar school.

Welke kinderen moeten zich aanmelden?
  Kinderen geboren in 2021

  Kinderen van alle andere geboortejaren die nog niet zijn ingeschreven op onze
  school.
  Kinderen die momenteel op een andere school zitten, maar graag willen overstappen naar

onze school zullen zich ook digitaal moeten aanmelden.



Na de aanmeldperiode krijgen alle kinderen die zijn aangemeld een rangorde. Ze worden gerangschikt
volgens 2 criteria: 'afstand' en 'toeval'. 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

  Afstand tot de school (10%)
  Van alle vrije plaatsen die verdeeld worden, wordt 10% toegewezen op basis van de kortste

afstand van het officiële adres (domicilieadres) van het kind tot aan de school. De leerling
die, in vogelvlucht, het dichtst bij de school woont, zal helemaal bovenaan geordend staan.

  Toeval (90%)
  De overige aangemelde leerlingen worden geordend door toeval. Het is een

computeralgoritme dat voor de ordening zal zorgen.   

Alle aangemelde kinderen worden geordend volgens deze ordeningscriteria. Deze volgorde wordt
aangehouden op een eventuele wachtlijst. Broers en zussen of kinderen van personeel behoren ook
hier tot de voorrangsgroep. Zij zullen altijd eerst bovenaan geordend worden op een wachtlijst.



Wanneer aanmelden?
  Is er al een  broer of zus ingeschreven in de school?

OF
Werkt één van de ouders op de school?

JA NEE

Breng de inschrijving van je kind op school in orde
tussen 23 januari 2023 en 17 februari 2023 (enkel voor
kinderen van het geboortejaar 2021).
Een kind van een ander geboortejaar inschrijven mét
voorrang? Meld je aan via de 'aanmeldknop' op de
website van de school tussen 28 februari (9u30) en 21
maart 2023 (17u). Uw kind zal bovenaan geordend
worden.

Dan heb je voorrang. Dan heb je geen voorrang.
Meld je kind aan tussen 28 februari (9u30) en 21 maart
2023 (17u) via de 'aanmeldknop' op de website van de
school (www.bs-willemtell.com).
Je krijgt uiterlijk op 21 april 2023 een e-mail met bericht
van toewijzing of niet-toewijzing. 
Kreeg je een bericht van toewijzing? Schrijf je kind dan
in tussen 24 april en 15 mei 2023. Pas dan is je
inschrijving officieel in orde.



een plaatsje krijgen op de wachtlijst als de klas volzet verklaard zou zijn.  Ouders die zich eerder
digitaal aangemeld hebben, staan wel hoger geordend op de wachtlijst.
meteen inschrijven als er nog plaats is in de klas. Hier geldt dan het principe dat wie zich eerst
aanbiedt op school, de eerstvolgende vrije plaats inneemt.

Op 15 mei loopt de inschrijvingsperiode voor de aangemelde leerlingen die een plekje toegewezen
kregen af.
Nadien geldt opnieuw het principe van vroeger. Mensen die geïnteresseerd zijn in een plekje bij ons op
school kunnen:

Wat na de inschrijvingsperiode?



Aanmelden of inschrijven met voorrang

Broers en zussen, met 2 gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres.

Halfbroers en halfzussen, met 1 gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde
adres.

Kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (domicilie) hebben, maar geen gemeenschappelijke
ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).

Broer en zus zijn betekent meer dan dezelfde ouders hebben. Dit zijn de mogelijkheden:

Is de broer of zus van je kind al ingeschreven op school? Of
werkt één van de ouders in de school? 
Dan kan je inschrijven (geboortejaar 2021) of aanmelden met
voorrang (overige geboortejaren).



De inschrijvingsprocedure voor kinderen uit een
voorrangsgroep van het geboortejaar 2021

Een kind van geboortejaar 2021 met voorrangskenmerken kan je inschrijven tussen 23 januari 2023 en 17 februari.
Doe je dit niet binnen deze periode dan vervalt je voorrangsrecht.

Wanneer inschrijven?

Wat heb je nodig?
Het rijksregisternummer van je kind. Je vindt dit op de ISI+kaart of op de Kids-ID of op het
kleefbriefje van de mutualiteit. Breng de Kids-ID of ISI+kaart mee indien mogelijk. Heeft je kind geen
rijksregisternummer? Meld het aan de directie van de school.
Een identiteitskaart van minstens 1 van de ouders.
Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst): op te vragen via 'Mijn Burgerprofiel' of via de
gemeente/ stad.

Waar?
Je schrijft je kind in op school.  Maak een afspraak via directie@bs-willemtell.com of op 014/26.30.58.

De inschrijving voor je peuter is meteen in orde.



De aanmeldprocedure voor kinderen zonder
voorrang (alle geboortejaren)

Interesse in onze school? Kom eens langs op onze kijkdagen of maak een afspraak voor een
schoolbezoek. Overtuigd om in te schrijven? Ga dan naar stap 2.

Stap 1: Leer onze school kennen

Stap 2: Meld je kind aan

Wanneer?
Tussen dinsdag 28 februari 2023 vanaf 9u30 en dinsdag 21 maart 2023 tot
17u.
Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft geen effect op de verdeling
van de vrije plaatsen.



Wat heb je nodig om aan te melden?

Hoe?

Het rijksregisternummer van je kind. Je vindt dit op de ISI+kaart of op de Kids-ID of op het
kleefbriefje van de mutualiteit. Breng de Kids-ID of ISI+kaart mee indien mogelijk. Heeft
je kind geen rijksregisternummer? Meld het aan de directie van de school.
Een identiteitskaart van minstens 1 van de ouders.
Een computer met internet. 

Surf naar www.bs-willemtell.com en klik op de knop 'aanmelden'. 
Volg de stappen op het scherm.



Uiterlijk vrijdag 21 april 2023 weet je of  je kind een plaatsje toegewezen heeft gekregen op onze
school. Je krijgt een e-mail met bericht van toewijzing of niet- toewijzing.
Kreeg je bericht van toewijzing? Dan kan je je kind inschrijven op onze school tijdens de
inschrijfperiode (zie verder).
Kreeg je een bericht van niet-toewijzing? Dan is er helaas voorlopig geen plaats voor je kind. Je kind
krijgt een plaatsje op de wachtlijst.

Stap 3: Je krijgt een e-mail

Stap 4: Schrijf je kind in op school

Wanneer?

Als je kind is aangemeld, is het nog niet officieel ingeschreven. Bied je aan op school om je kind in te
schrijven.

Tussen maandag 24 april en maandag 15 mei 2023.



Contacteer de school voor een afspraak
om in te schrijven. Dit doe je via
directie@bs-willemtell.com of op
014/26.30.58.
Onderteken de leerlingenfiche bij
inschrijving. Dit betekent dat je akkoord
gaat met het schoolreglement en hoe de
school werkt. Je inschrijving is dan
definitief in orde.

Hoe?

Niet vergeten:

De kids-ID of ISI+ kaart van je kind.
De ID van minstens 1 van de ouders.
De e-mail met bevestiging 

Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs 
         van toewijzing.

         van woonst)



Om je kind aan te melden heb je een computer met internet nodig. Heb je geen computer of internet?
Dan kan je, na afspraak, terecht op school om de aanmelding van je kind in orde te brengen. Neem
hiervoor contact op met de school.

Hulp nodig?
Neem contact op met de school. Dit kan via mail naar directie@bs-willemtell.com of op
014/26.30.58.

Heb je geen computer of internet?

Nog vragen?
Kom naar de infoavond in de kleuterschool op 13/2 om 19u.



Klachten?
Voor klachten of vaststellingen m.b.t. technische fouten of materiële vergissingen of voor vragen
over een erkenning van een uitzonderlijke situatie van de in te schrijven leerling kan u terecht op
ombudsdienstwillemtell@fluxus.school. Het reglement van orde vindt u terug op de website van de
school.


