
Voor alle kinderen geboren in 2019
i.s.m. het Lokaal Overlegplatform Willebroek Basisonderwijs

Naar de kleuterschool
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Voorwoord 
 
Beste mama’s, beste papa’s, beste ouders

In de kleuterschool leren kinderen al spelend allerlei dingen 
door te turnen, knutselen, tellen, puzzelen, vertellen, zingen, 
samen spelen, opkomen voor zichzelf, luisteren, kiezen ... Dat 
hebben ze nodig om later gemakkelijk te leren lezen, schrijven 
en rekenen.

Binnenkort mag je kind naar de kleuterschool. Bij zo'n belangrijke stap willen wij, als 
gemeentebestuur, je graag helpen. Want de toekomst van je kind is ook onze zorg. 
Het lijkt nog ver weg, maar toch is het belangrijk om nu al een school te kiezen en je 
kind in die school in te schrijven. 

Als ouder ga je op zoek naar een school die aansluit bij jouw opvoeding. Maar je 
bent natuurlijk niet de enige die kiest voor een bepaalde school. Om te voorkomen 
dat inschrijven een snelheidswedstrijd wordt, werken we met online aanmelding. Op 
die manier vermijden we wachtrijen aan de schoolpoort en zorgen we ervoor dat elk 
kind een gelijke kans heeft. 

Samen met de scholen werd op het Lokaal Overleg Platform van Willebroek (LOP) 
vooraf voor elke Willebroekse school bepaald hoeveel indicatorleerlingen en  
hoeveel niet-indicatorleerlingen in de klas voor een goeie sociale mix zorgen. We 
streven ernaar om voor elk kind een plaatsje in een school in Willebroek te vinden. 

Wij hopen dat deze gids je kan helpen in de keuzes die je als ouder voor je kind moet 
maken en wensen jou en jouw kind veel succes en vooral veel plezier bij de eerste 
schoolse stapjes.

Murat Öner - Schepen van Jeugd en Onderwijs
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"Alle kinderen  
hebben in België  

recht op onderwijs, ook 
kinderen zonder  

officiële  
papieren"
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Heb je je kind niet aangemeld? Dan kan je het op de school zelf nog  
inschrijven vanaf 1 juni 2021. Je loopt dan wel het risico dat er geen 
plaats meer is in je gekozen school. 

Samengevat

Van 9 november 2020 tot en 
met 18 december 2020

Inschrijven met voorrang (zie p. 7)
• Wie? Broertjes en zusjes van schoolgaande  

kinderen op dezelfde school en kinderen van 
personeel 

• Waar? Op school 

Van 1 maart tot en met  
31 maart 2021

Online aanmelden (zie p. 8)
• Wie? Kinderen geboren in 2019
• Waar? Surf naar www.willebroek.be/onderwijs

 

Uiterlijk op 30 april 2021  
 
 

Van 3 mei tot en met  26 mei 
2021

Inschrijven (zie p. 10)
• Wie? Kinderen met een ticket die aangemeld zijn 
• Waar? Op school

 
Schooljaar 2021 - 2022 Eerste schooldag (zie p. 11)

Je ontvangt een e-mail/ een brief met je ticket om je 
kind in te schrijven (zie p. 9) 
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Een aantal woorden uitgelegd
• Aanmelden 

 

• Inschrijven

 

• Indicatorleerling 
 
 

 
 

• Schooltoeslag 

 
 
•   Basisschool

•   Kleuterschool

•   Lagere school

Een ticket aanvragen en een plaats reserveren op de school van je keuze.  
Dat doe je via de website. Later kan je met dit ticket gaan inschrijven op school. 

Je definitief inschrijven. Dat doe je op school zelf. 

Een kind uit een gezin dat vorig schooljaar of dit schooljaar een schooltoeslag 
heeft ontvangen. Dit kan ook voor een broer of zus zijn. 
en/of
Een kind met een moeder zonder diploma van het secundair onderwijs. 

Via je groeipakket kan je een extra schooltoeslag ontvangen. Die wordt  
automatisch berekend aan de hand van je gezinsinkomen.

Naar school in je buurt 
da’s Willebroek

School voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

School voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

School voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
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Wie?
• Is er al een broer of een zus op dezelfde school  

ingeschreven?
• Is er al een halfbroer, halfzus, stiefbroer of stiefzus op dezelfde  

school ingeschreven? 
• Ben je als ouder personeelslid van de school waar je je kind wil inschrijven?
 
Wat?
Dan heeft je kind voorrang. Je kan je kind inschrijven op dezelfde school. 

Waar?  
Inschrijven doe je op school zelf. Je maakt hiervoor best een afspraak. 

Wanneer? 
Van 9 november 2020 tot en met 18 december 2020.

 

Inschrijven met voorrang

De inschrijvingsprocedure
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Eerst aanmelden, dan inschrijven  
Stap 1: online aanmelden   
 
Wie?
Alle kinderen geboren in 2019 en oudere broers of zussen die voor 
het eerst willen inschrijven in een nieuwe school
 
Wat?
Aanmelden is gemakkelijk:
• Ga naar www.willebroek.be/onderwijs
• Vul alle gegevens correct in. (rijksregisternummers, adres, …)
• Duid de scholen aan van jouw keuze en rangschik ze volgens voorkeur.
Kies je maar 1 school, dan is er een grotere kans dat je geen plaats hebt.

Waar? 
www.willebroek.be/onderwijs

Wanneer?  
Van 1 maart tot en met 31 maart 2021.

 
Tijdens het aanmelden of bij de inschrijving wordt aan je gevraagd om op volgende 
vragen te antwoorden: 
• Heeft je gezin in 2019-2020 of 2020-2021 een schooltoeslag ontvangen?
• Heeft de moeder geen diploma of geen getuigschrift van het secundair  
onderwijs?  

Is het antwoord op één of beide vragen ja?  
Dan zal je kunnen aanmelden bij de plaatsen die voorbehouden zijn voor  
indicatorleerlingen (p. 6). Bij de inschrijving op school zal je een bewijs moeten 
voorleggen dat je een schooltoeslag ontvangen hebt.
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Stap 2: je ontvangt een ticket 
 
Wie? 
Iedereen die online aangemeld is.  

Wat? 
Je ontvangt een e-mail/ een brief met je ticket om je kind in te schrijven. 

Wanneer?   
Uiterlijk 30 april 2021.

 
Na 31 maart worden alle aangemelde kinderen door de computer gerangschikt. 

Is er genoeg plaats?  
Dan wordt je kind automatisch toegewezen aan je eerste schoolkeuze. Met het 
ticket dat je ontvangen hebt, ga je naar de school om je kind in te schrijven. 

Is er niet genoeg plaats?  
Dan berekent de computer wie in vogelvlucht het dichtst bij de school van eerste 
keuze woont. Wie het dichtst woont, krijgt zijn/haar eerste schoolkeuze  
toegewezen tot alle plaatsen volzet zijn. 

Wie niet terecht kan in de school van zijn/haar eerste keuze krijgt een ticket om in 
te schrijven op de school van één van je volgende keuzes.  

Je ontvangt dan ook een weigeringsdocument en dat vermeldt je plaats op de 
wachtlijst. De school contacteert je als er toch nog een plaats vrijkomt. Op dat 
moment kan je nog van school veranderen en inschrijven in de school van je 
eerste keuze. Dit is mogelijk tot en met de 5e schooldag van oktober (tot en met 30 
juni 2022 voor kinderen geboren in 2019). Daarna verwijderen we je naam van de 
wachtlijst, tenzij je een nieuwe aanvraag doet bij de school zelf. 
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Stap 3: inschrijven op school 
 
Wie? 
Kinderen met een ticket die aangemeld zijn. 

Waar? 
Via de school.  

Wat?   
• De school informeert je hoe de inschrijvingen georganiseerd worden.
• Breng een Kids-ID, Isi+- kaart of ander document mee waarop de naam,  
geboortedatum en rijksregisternummer van je kind staat.
• Breng een bewijs van schooltoeslag mee (als je ingeschreven bent als  
indicatorleerling (p. 6)).   

Ook kinderen die na 30 november 2019 zijn geboren en pas in september 2022 
naar school gaan, moeten nu al inschrijven. 

Wanneer? 
Van 3 mei tot en met 26 mei 2021.

 
 Inschrijven is niet verplicht. Je plaats op school blijft voorbehouden tot en met 26 
mei 2021. Ga je niet voor 26 mei inschrijven op de school zelf, dan wordt de plaats 
niet langer vrijgehouden voor jouw zoon of dochter en kan je mogelijk niet meer  
terecht op de school van je keuze.
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De eerste schooldag 
 
De kleuterschool is veel meer dan spelen alleen. Het is dan ook heel  
belangrijk dat je kind vanaf 2,5 jaar elke dag naar de kleuterschool gaat.  
 

 
Is je kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag hij/zij naar school gaan vanaf de eerste 
schooldag, na: 
• de zomervakantie, op 1 september 2021
• de herfstvakantie, op 8 november 2021
• de kerstvakantie, op 10 januari 2022 
• de krokusvakantie, op 7 maart 2022
• de paasvakantie, op 19 april 2022
• Hemelvaartsdag, op 30 mei 2022 
• of de eerste schooldag van februari, op 1 februari 2022

Kinderen die geboren zijn na 30 november 2019 starten tijdens het schooljaar 
2022-2023. 

Bereken zelf de datum op
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Kinderen die al drie jaar of ouder zijn, kunnen elke dag van het schooljaar in 
een school toegelaten worden zonder rekening te houden met de  
instapdata. 

Wist je dat?
Kleuters van drie jaar oud, ingeschreven in een erkende school, 
ontvangen automatisch € 135,25 per jaar bij het groeipakket. 
Kleuters van vier jaar oud, die voldoende aanwezig zijn, 
ontvangen dat nog een keer.
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Buitenschoolse kinderopvang 
 
BKO 't ApPelboomPje 
 
Wat?
BKO 't ApPelBoomPje biedt kwaliteitsvolle zorg, opvang en opvoeding van alle  
kinderen in een veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde omgeving. Dit voor 
en na de schooluren, tijdens vakantiedagen en op pedagogische studiedagen. 

Voor wie? 
Kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Willebroek wonen of naar school gaan. Ook 
kinderen met een extra zorgbehoefte zijn welkom, mits overleg met de coördinator.  

Hoe moet ik reserveren?
Reserveren doe je via de gemeentelijke webshop (webshop.willebroek.be). 
Reservaties voor het schooljaar starten steeds op 1 augustus.  
 
Maandag - vrijdag 7.00 - 9.00 uur, 15.30 - 18.00 uur

Woensdag 12.00 - 18.00 uur

Schoolvrije dagen en vakantiedagen 7.00 - 18.00 uur
 
BKO 't ApPelboomPje
Boomsesteenweg 67, 2830 Willebroek 
03 866 35 59  
BKO@willebroek.be 
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Scholen in Willebroek
 
Waar vind je info over de scholen?  
 
• Omwille van COVID-19 zijn schoolbezoeken niet mogelijk. 
• Kijk op de website van de scholen
• Vraag een gesprek aan met de directeur. Hij/zij zal je uitleggen wat de school  
belangrijk vindt (= pedagogisch project) en zal je ook de manier van werken  
uitleggen (= schoolreglement)
• Praat met familie, vrienden of andere mensen die je kent over hun ervaringen met
de Willebroekse scholen
• Vraag info bij Kind en Gezin 

Denk aan: 
• Is de school gemakkelijk te bereiken? 
• Wat is de religie of levensbeschouwing op de school?
• Is er opvang voor of na school?
• Wat zijn de kosten op school? 
• Hoeveel kinderen zijn er in de klas?
• Wat is de visie van de school (= pedagogisch project)?
• Op welke manier leren de kinderen op deze school?  
• Informeer ook wat de school van jou als ouder verwacht. 
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Omwille van COVID-19 zijn schoolbezoeken niet mogelijk.
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p1 Basisschool ’t Venneke
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
03 886 69 09
Directeur: Mevr. Anne Sas  
directeur@tvenneke.be
www.tvenneke.be

p2 Kleuterschool ’t Kawautertje
J. Wautersstraat 90
2830 Willebroek
03 886 60 51
Directeur: Mevr. Anne Sas  
directeur@tvenneke.be
www.kawautertje.be 

p3 Basisschool t Pleintje
A. Van Landeghemplein 4
2830 Willebroek
03 886 66 66 
Directeur: Mevr. Sara Borghys
directeur@pleintje.be
www.pleintje.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p4 Kleuterschool ’t Lindeke
Lindenstraat 9
2830 Willebroek
03 886 60 83 
Directeur: Mevr. Sara Borghys
directeur@pleintje.be
www.kleuterschooltlindeke.be 
 
p5 Basisschool Himo
L. Mommaertsstraat 10
2830 Willebroek
03 886 68 95 
Directeur: Mevr. Sabrina Huysmans
directeur@himo.be
www.himo.be

p6 Basisschool Tovertuin
A. Dezaegerplein 12A
2830 Willebroek
03 886 66 39 
Directeur: Mevr. Vanessa Adriany
directeur@bstovertuin.be 
www.bstovertuin.be

p7 Basis freinetschool Klim-Op
Blaasveldstraat 57
2830 Tisselt
03 290 76 18 
Directeur: Mevr. Tessa Vermeiren
directeur@klimoptisselt.be
www.klimoptisselt.be

In GO!-onderwijs krijgen de kinderen alle vakken als rekenen, taal, muziek,  
lichamelijke opvoeding …  Voor de lessen rond levensbeschouwing kan je kiezen uit 
lessen katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse of islamitische  
godsdienst of zedenleer.

De GO!-scholen (= onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) in Willebroek behoren 
tot de scholengemeenschap Rivierenland (www.scholengroep-rivierenland.be).
 

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!)
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1 Basisschool Sancta Maria
A. Van Landeghemstraat 117
2830 Willebroek
03 886 93 68 
Directeur: Dhr. Kristoff Meel
directie@sanctamariawillebroek.be
www.sanctamariawillebroek.be 
Infoavond online: di 9/2/2021 om 20.00 
uur
2 Lagere school Sint-Joris 
Mechelsesteenweg 226
2830 Blaasveld
03 886 57 09 
Directeur: Mevr. Myriam Van Aken
myriam.vanaken@sintjorisblaasveld.be
www.sintjorisblaasveld.be 
Infoavond online: wo 3/2/2021 om 20.00 
uur
3 Kleuterschool Hinxelaar
Hinxelaar 2
2830 Blaasveld - 03 886 57 09 
Directeur: Mevr. Goedele Keulemans 
goedele.keulemans@sintjorisblaasveld.
be
www.sintjorisblaasveld.be
Infoavond online: wo 3/2/2021 om 20.00 
uur

4 Kleuterschool De Tuimeling
Jan Willemstraat 12
2830 Blaasveld - 03 886 57 09 
Directeur: Mevr. Goedele Keulemans
goedele.keulemans@sintjorisblaasveld.
be
www.sintjorisblaasveld.be 
infoavond online: wo 3/2/2021 om 20.00 
uur
5 Basisschool Sancta Maria
Breendonkstraat 160
2830 Willebroek
03 886 64 59 
Directeur: Mevr. Ann Lowet
directieBR@sanctamariawillebroek.be
www.sanctamariawillebroek.be 
Digitale rondleiding online beschikbaar 
vanaf do 4/2/2021
6 Basisschool Sint-Jan 
Kardinaal Cardijnlaan 1 A
2830 Tisselt
03 886 42 58
Directeur: Dhr. Tom De Wachter 
directie@sintjantisselt.be
www.sintjantisselt.be
Infoavond online: wo 10/2/2021 om 
20.00 uur 

Het vrij onderwijs

Het vrij onderwijs bestaat vooral uit scholen die aan één godsdienst zijn  
gebonden. Zo heb je katholieke scholen, joodse scholen, bepaalde  
methodescholen …  Zij moeten geen lessen in alle godsdiensten aanbieden. 
Natuurlijk leer je hier ook alle klassieke vakken zoals rekenen, taal, lichamelijke 
opvoeding … De vrije scholen in Willebroek zijn allemaal katholieke scholen. Ze 
behoren tot de scholengemeenschappen:

• KOMO (katholiek onderwijs Mechelen en omgeving - www.komo.be  
• Kitos (katholieke scholengroep regio Mechelen) - www.kitosscholen.be.

Mail de gewenste school om te kunnen deelnemen aan de digitiale infoavond.  Op die 
manier kan de school je een uitnodiging bezorgen. 17



p BSBO Groenlaar
Predikherenhoevenstraat 31
2840 Rumst (Reet)
www.groenlaar.be
03 888 40 16
Directeur: Dhr. Ronny Verbeek
directeur@bsbo.groenlaar.be
info@bsbo.groenlaar.be 
 

 Buitengewoon basisonderwijs De 
Wissel
Kerkhofstraat 26A
2870 Puurs
03 897 95 85 
Directeur: Dhr. Jef Vloebergs
jef.vloebergs@sjabi.be
dewissel.sjabi.be

Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs is er een verslag voor 
toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Dit verslag geeft informatie over 
welke zorg je kind nodig heeft. Het wordt opgemaakt door het CLB. 

In Willebroek zijn er geen scholen voor buitengewoon onderwijs. Als je je kind 
met extra zorgvraag wil inschrijven in een van de scholen in Willebroek, neem je 
contact op met de school om te bekijken of dit mogelijk is.

Het buitengewoon onderwijs

Wie kan mij helpen op school?
 
Het schoolteam
De leerkrachten, directie en zorgcoördinator van de school staan steeds klaar om 
informatie te geven over hun werking en de schoolloopbaan van jouw kind. 

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)
Bij het CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijke werkers, dokters en 
verplegers. Zij geven informatie en begeleiding en hebben beroepsgeheim. Heb je 
vragen over de gezondheid, leermogelijkheden, opvoeding van je kind of over hoe 
je kind zich voelt op school? Dan kan je gratis terecht bij het CLB van de school. Je 
kan een afspraak maken op school of bij het CLB zelf.

 CLB Kompas
Kardinaal Cardijnstraat 33
2840 Rumst (Terhagen)
03 886 76 04
www.clbkompas.be
rumst@clbkompas.be

pGO! CLB Rivierenland
Hoofdzetel:
Edgard Tinelstraat 3
2850 Boom
03 888 24 21
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pGO!CLB Rivierenland Willebroek
Ed. Anseelestraat z/n
2830 Willebroek
03 860 98 85
www.clbrivierenland.be
info@clbrivierenland.be

Hulp nodig bij het aanmelden?   Op woensdag 10 maart 2021 kan je op afspraak terecht bij de dienst 
Onderwijs tussen 13.30 en 16.00 uur, op donderdag 25 maart van 16.00 tot 
19.30 uur (Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek)
Je kan ook op afspraak terecht in het consultatiebureau Kind en Gezin 
(Tisseltsesteenweg 25, 2830 Willebroek).
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De dienst Onderwijs
De dienst Onderwijs werkt samen met alle scholen in Willebroek. Zij  
zorgen voor de online aanmeldingen. Ze ondersteunen scholen en ouders 
om nog meer samen te werken aan de opvoeding van hun kinderen. Heb je 
een vraag waarmee je niet op de school terecht kan? Ga dan eens langs bij de 
dienst Onderwijs of maak een afspraak. Samen met jou wordt gezocht naar een 
antwoord op al je vragen.

Dienst Onderwijs 
Pastorijstraat 1 
2840 Willebroek
03 866 91 80

Lokaal Overlegplatform (LOP)
In het LOP werken de directies van alle scholen in Willebroek en de organisaties die 
te maken hebben met onderwijs en welzijn samen. Er worden afspraken gemaakt in 
het belang van elk schoolgaand kind. In elk LOP is er een bemiddelingscel die je kan 
helpen. Vind je geen school voor je kind? Wil een school jouw kind niet inschrijven? 
Vind je dat onterecht? Dan bemiddelt het LOP tussen jou en de school.

LOP Willebroek
Nanda Dreesen
02 553 17 99
nanda.dreesen@ond.vlaanderen.be



V.U.: Eddy Bevers, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek


