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SCHOOL

Broers en zussen inschrijven in een
Nederlandstalige basisschool in Brussel
Schooljaar 2019-2020

Heb je al een kind in het kleuter- of lager onderwijs?
Dan hebben broers en zussen voorrang en mogen ze zich eerst inschrijven in die
school. Ook kinderen van schoolpersoneel hebben voorrang.

Hoe?
1. Ga naar de school tussen 5 november
(8 u.) en 16 november 2018 (16 u.).
2. Neem mee:
• identiteitskaart van je kind;
• bewijs van het domicilieadres
van je kind;
• bewijs van het werkadres
van een ouder;
• attest van gezinssamenstelling
of identiteitskaart van de al
ingeschreven broer of zus.
3. Vul alle gegevens in, samen
met de school.
4. Er zijn dan twee opties:
A. Je kind is ingeschreven.
Bepaal samen met de school
de startdatum.

B. Je kind is aangemeld. De school
heeft niet genoeg plaatsen
voor alle broers en zussen. Op
23 november 2018 krijg je bericht:
• Je kind heeft een plaats. Ga
naar de school. Neem het
bericht van toewijzing (de brief,
de e-mail) mee. Schrijf je kind
in. Bepaal samen met de school
de startdatum.
• Je kind heeft geen plaats.
Ga naar de school. Vraag een
weigeringsdocument. Je kind
komt dan op de wachtlijst.
Komt er een plaats vrij? Dan
kun je je kind inschrijven.

Belangrijk!
Na 16 november 2018 (16 u.) is er geen
voorrang meer voor broers, zussen of
kinderen van personeel.

Schrijf ook broers en zussen in, geboren
in 2017. Zelfs als ze pas naar school gaan
vanaf september 2020.

Heb je vragen over de inschrijvingsprocedure?
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