
EERST AANMELDEN,  DAN INSCHRIJVEN

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 werken
alle Liedekerkse kleuter- en lagere scholen met één centraal

aanmeldsysteem. 
Op die manier vermijden we wachtrijen aan de schoolpoort

en dubbele inschrijvingen.



broers/zussen van kinderen die reeds op de school zitten
kinderen van personeel van de school

We raden aan om zoveel mogelijk scholen op te geven. Op plaats 1 zet je de
school met de grootste voorkeur.

Wanneer er te veel ouders kiezen voor dezelfde school, worden plaatsen
toegewezen op basis van voorkeur en op basis van de afstand van het
domicilieadres tot de school. 

Wie krijgt voorrang? 

Binnen de aanmeldingsperiode speelt het tijdstip van aanmelden geen rol. 
                                                                                    

Sta p 1

AANMELDEN
van 28/02/2023 - 08.00 uur 
tot en met 21/03/2023 - 16.00 uur
surf naar liedekerke.aanmelden.in

Sta p 2

RESULTAAT
 29/03/2023 

een bericht van toewijzing (ticket voor inschrijving) 

een bericht van rangschikking op de wachtlijst 

                            Je krijgt per e-mail: 

        indien er plaats is in één van de scholen die je hebt opgegeven

        indien jouw ticket voor inschrijving NIET jouw eerste schoolkeuze is 
        of indien er geen plaats is in de scholen die je hebt opgegeven                                                    

Kinderen geboren in 2021

Kinderen die van school veranderen

Kinderen uit de 3e kleuterklas van Dol-fijn die naar een lagere school
in Liedekerke willen gaan

WIE MOET AANMELDEN?



VRIJE INSCHRIJVINGEN
Indien je jouw kind niet aanmeldt, kan inschrijven zonder ticket
vanaf dinsdag 23/5/2023. 

Je moet niets doen. 
Indien er een plaats vrijkomt, contacteert de school jou. Zij respecteren hierbij de
rangschikking van de wachtlijst.

WAT TE DOEN MET EEN BERICHT VAN
RANGSCHIKKING OP DE WACHTLIJST?

De kans bestaat dat er op dit moment geen vrije
plaatsen meer zijn in bepaalde klassen/scholen.

Kom op maandag 13 maart tussen 18.00 uur en
20.00 uur naar de bibliotheek. 

De scholen helpen jou dan om aan te melden.
 

GEEN COMPUTER? HULP NODIG
BIJ HET AANMELDEN? 

Sta p 3

Met jouw ticket voor inschrijving kan je tijdens deze periode inschrijven in de
toegewezen school. Contacteer de school tijdens de schooluren om een afspraak
te maken.                                                                                         

INSCHRIJVEN
van 24/04/2023 
tot en met 15/05/2023 
op school na afspraak (per telefoon of e-mail) 

Indien je jouw kind niet inschrijft tijdens de
inschrijvingsperiode, is jouw ticket niet meer geldig!



KLEUTERSCHOOL DOL-FIJN
Pamelsestraat 331  - 053 66 37 19
gki@liedekerke.be - www.liedekerke.be/dolfijn

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL DE BIJ
Kleemputtenstraat 16 - 053 46 33 00
directie@debij.be - www.debij.be

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL DE BOOMGAARD
Sint-Gabriëlstraat 152 - 053 64 57 60
directie@mulhof.be - www.mulhof.be

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL KNIPOOG
Oude Muilenstraat 10 - 053 66 65 61
directie@mulhof.be - www.mulhof.be

KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SINT-ANTONIUS
Opperstraat 32 - 053 66 88 35
directie@sint-antoniusschool.be 
www.sint-antoniusschool.be

BASISSCHOLEN LIEDEKERKE

VRAGEN?

Contacteer de school van jouw voorkeur voor meer info.
Contacteer dienst Samen Leven: samenleven@liedekerke.be of 053 64 55 53

Wil je graag meer weten? 
Ga naar de website liedekerke.aanmelden.in en kijk zeker bij ‘veelgestelde vragen’. 

Heb je toch nog vragen? 
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