
Gemeente Dilbeek

• Broers en zussen, 
en kinderen van personeel:

Let op! Hoewel deze kinderen voorrang krijgen,
moeten ze ook aanmelden in de voorziene 
periode. Doe je dat niet, dan vervalt je voorrang!

• Kleuters geboren in 2017:
Alle kinderen geboren in 2017 moeten zich
aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar
2019-2020 nog niet naar school mogen 
(pas vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden
mogen de kinderen naar school). 

• Kinderen die overstappen van de 
3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar
van een school zonder lager
onderwijs: Klein Klein Kleuterke,
Savio en Trip Trap. 

• Kinderen die van school willen 
veranderen.

• Kinderen geboren in 2016 
moeten zich opnieuw aanmelden 
ook al staan ze op een wachtlijst
van vorig jaar.

B A S I S S C H O L E N  D I L B E E K

Wie moet aanmelden?

Inschrijvingen voor 
het schooljaar 2019-2020 



1. Aanmelden via 
aanmelden.dilbeek.be

We raden je aan om minstens 5 scholen van
voorkeur op te geven. Zet de scholen hierbij in
volgorde van jouw voorkeur. Plaats 1 = grote
voorkeur, plaats 5 = laagste voorkeur.

Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde 
school, zal de software plaatsen toewijzen op
basis van voorkeur en afstand. De afstand is
hierbij de wandelafstand van de domicilie van
het kind tot aan de school. 

Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip 
geen rol, zolang het maar binnen de hierboven
aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig
je tijd nemen.

Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je
via de post en via een e-mail een bericht van
toewijzing en/of een bericht van rangschikking
op de wachtlijst ontvangen.

2. Inschrijving in de school 
Met een “ticket voor inschrijving” ga je tijdens
de inschrijvingsperiode naar de toegewezen
school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de
inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. 

3. Wat doen met een bericht van
rangschikking op de wachtlijst?

Je plaats op de wachtlijst is automatisch
gereserveerd, je hoeft niets te doen. 
Je kan door de school gecontacteerd worden om
voor een openstaande plaats te komen
inschrijven. Dit gebeurt in volgorde van de
plaats op de wachtlijst.

4. Vrije inschrijvingsperiode 
vanaf dinsdag 28 mei 2019

Tijdens deze periode is inschrijven op de school
toegelaten zonder ticket. Op dit moment zullen
in de meeste van de scholen echter geen vrije
plaatsen meer zijn. 

Hoe & waar?

VOORRANGSGROEPEN 
(broers/zussen en kinderen van personeel)

AANMELDEN
maandag 14/01/2019 (vanaf 9 uur)
tot en met vrijdag 25/01/2019 (tot 12 uur)
> Resultaten: maandag 04/02/2019

INSCHRIJVEN
dinsdag 05/02/2019
tot en met maandag 25/02/2019

ANDERE KINDEREN

AANMELDEN
vrijdag 01/03/2019 (vanaf 9 uur) 
tot en met vrijdag 29/03/2019 (tot 12 uur)
> Resultaten: maandag 29/04/2019

INSCHRIJVEN
maandag 06/05/2019
tot en met vrijdag 24/05/2019

wanneer?



Alle basisscholen in Dilbeek doen mee!
We raden je aan om minstens 5 scholen van voorkeur op te geven! Zet de scholen hierbij in volgorde
van je voorkeur.
Wil je een school bezoeken? Op de website van de betrokken school staat wanneer zij hun infodagen
organiseren. De links naar de verschillende schoolwebsites kan je vinden op aanmelden.dilbeek.be.

Kleurlegende schoolnetten: GO! BS is ROOD, 
Vrij onderwijs is GROEN, 
gemeentescholen zijn BLAUW. 

Alleen kleuter
KLEIN KLEIN KLEUTERKE Sint-Ulriks-Kapelle Brusselstraat 711 02/453.93.21

SAVIO KLEUTERSCHOOL Dilbeek Stationsstraat 271 02/466.20.36

TRIP TRAP Schepdaal E. Eylenboschstraat 50 02/569.20.58

Kleuter + lager
GO! BS DE VLINDER Dilbeek Kasteelstraat 76 02/569.39.47

DON BOSCO Groot-Bijgaarden Konijnenberg 2 02/466.51.90

REGINA CAELI KLEUTER Dilbeek Kaudenaardestraat 121 02/568.18.38

REGINA CAELI LAGER Dilbeek H. Theresialaan 77 02/568.18.32

SINT-ALENA Dilbeek Spanjebergstraat 1 02/569.42.74

SINT-ALENA BETTENDRIES Itterbeek Sint-Annastraat 1 02/569.42.74

’T KLAVERTJE VIER Sint-Martens-Bodegem Sint-Martinusstraat 10 02/582.26.32

’T KEPERKE Itterbeek Keperenbergstraat 37A 02/456.81.80

JONGSLAG LAGER Dilbeek Marktplein 8 02/451.65.30

JONGSLAG KLEUTER (BEGIJNENBORRE) Dilbeek Bodegemstraat 113 02/451.65.30

Alleen lager
BROEDERSCHOOL Groot-Bijgaarden H. Placestraat 45 02/466.96.60

DE KLIMOP Schepdaal Marktstraat 25 02/568.02.50

DE KRIEBEL Sint-Ulriks-Kapelle Kerkstraat 1 02/451.65.40

Welke scholen?



Wil je graag meer weten, neem dan een kijkje op aanmelden.dilbeek.be of neem contact op met
team kind- en jongerenwelzijn, tel. 02 451 43 53, aanmelden@dilbeek.be

Als je hulp nodig hebt, of als je geen computer of internet hebt, neem dan contact op met één van de
welzijnsloketten. Zij zullen je graag verder helpen op afspraak of tijdens de openingsuren.

Welzijnscampus Nieuwenbos
Bosstraat 84
1702 Groot-Bijgaarden
02 451 69 43
Openingsuren:
Maandag-vrijdag van 9 tot 12 u
Woensdag van 14 tot 16 u
Donderdag van 17 tot 19 u 

Koetshuis
de Heetveldelaan 10
1700 Dilbeek
02 451 69 55
Openingsuren:
Maandag van 9 tot 12 u
Woensdag van 9 tot 12 u
Donderdag van 14 tot 19 u

Administratief centrum
Itterbeeksebaan 210
1701 Itterbeek
02 568 05 00
Openingsuren:
Maandag-vrijdag van 9 tot 12 u
Woensdag van 14 tot 16 u
Donderdag van 17 tot 19 u

Nog vragen?

Hulp nodig?


