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Aanmeldingsprocedure in de Zonnekesschool – Vrije Basisschool Hemiksem 
 

Sinds 2006 geldt er op onze school een maximumcapaciteit.  

De huidige capaciteit ligt op 60 leerlingen per geboortejaar in de kleuterschool en op 65 

leerlingen per leerjaar in de lagere school. 

 

Daar onze school de laatste jaren blijft groeien en meer geconfronteerd wordt met 

kampeertoestanden aan de schoolpoort heeft de Raad van Bestuur besloten om een 

aanmeldingsprocedure in te richten. Ons voorstel heeft alle nodige adviesraden doorlopen 

en kreeg de goedkeuring van de Commissie inzake Leerlingenrechten. 

 

De Raad van Bestuur van de Vrije Basisschool Hemiksem vzw zal in deze 

aanmeldingsprocedure onderstaande volgorde gebruiken: 

1. Voorrang aan broers en zussen van leerlingen die reeds op school ingeschreven zijn; 

2. Voorrang aan kinderen van personeelsleden; 

3. Aanmelding bepaald volgens de afstand tussen de school en het domicilieadres van 

het kind of werkadres van één van de ouders, opgegeven bij het aanmelden. De 

afstand wordt in vogelvlucht gemeten. 

 

Via onderstaande tijdlijn willen we de ouders informeren over belangrijke tijdstippen in deze 

aanmeldingsprocedure. 

 

A. Tijdlijn 

STAP 1: AANMELDING 

Aanmeldingsperiode: van 1 maart 2016 tot 21 maart 2016. 

Kennisgeving i.v.m. toegangsticket aan de ouders: van 22 maart 2016 tot en met 25 maart 

2016. 

STAP 2: INSCHRIJVING AANGEMELDE LEERLINGEN 

Effectieve inschrijvingsperiode met toegangsticket: 11 april 2016 tot en met 29 april 2016. 

Indien er daarna nog beschikbare plaatsen zijn: 

Kennisgeving i.v.m. toegangsticket aan de ouders van eerstvolgende aangemelde 

kinderen: 2 mei 2016 tot en met 9 mei 2016. 

Effectieve inschrijvingsperiode van eerstvolgende aangemelde kinderen: 10 mei 2016 

tot en met 17 mei 2016. 

STAP 3: INSCHRIJVING NIET AANGEMELDE LEERLINGEN 

Indien er dan nog beschikbare plaatsen zijn: 

Open inschrijvingen vanaf 18 mei 2016. 
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B. Hoe kan u aanmelden? 

Maak een afspraak via telefoon of via mail om uw kind aan te melden.  

Telefonisch kan dit op weekdagen tussen 8.00u en 16.00u. (Op woensdag tot 12.30u) 

 

 03/887.69.78 
 

secretariaat@gvbh.be 

 

De aanmelding gebeurt tijdens een gesprek in het secretariaat of bureel van de directie. 

 

C. Belangrijk! 

Uw kind kan pas ingeschreven worden nadat u een “toegangsticket” ontvangen hebt. 

Nadat u dit ticket ontvangen hebt kan u een afspraak maken om uw kind in te schrijven. 

 

Zonder aanmelding bent u absoluut niet zeker dat u uw kind kan inschrijven op de school. 

Houd rekening met de aangegeven aanmeldingsperiode in de bijgevoegde tijdlijn. 

 

Indien u meer info wil kan u contact opnemen met de school op het nummer 03/877.69.78. 

Op weekdagen tussen 8.00u en 16.00u. (Op woensdag tot 12.30u) 

 

 

Karel van Herbruggen      Guy Vloeberghs 
Voorzitter Raad van Bestuur      Directeur  
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