Inschrijvingsprocedure met het oog op een instap in het schooljaar 2019 – 2020
In het lokaal overlegplatform (LOP) Leuven werd beslist om in alle basisscholen van Leuven te
werken met een centraal aanmeldingsregister. Dit betekent dat men kan aanmelden via het
internet. Ouders hoeven zich niet meer aan de schoolpoort op te stellen om zeker een plaatsje
voor hun kind te bemachtigen. Er hoeft dus niet meer ‘gekampeerd’ te worden.
Er worden periodes voorzien waarin elektronisch kan worden aangemeld. Er is geen tijdsdruk,
snel zijn is niet het criterium. Tijdens de aanmeldingsperiodes wordt er een website
geactiveerd https://meldjeaan.leuven.be. Gedurende enkele weken kunnen ouders op deze
website de gegevens van hun kind in het aanmeldingssysteem noteren. Ze kunnen dan de
school van hun voorkeur opgeven, en eventueel een tweede of derde keuze.
In de klassen of leeftijdsgroepen waar plaats genoeg is krijgt iedereen vanzelf een plaats
toegewezen.
In de klassen of leeftijdsgroepen waar de plaatsen beperkt zijn zal het elektronisch systeem
bepalen aan wie de plaatsen toegekend worden.
Van de beschikbare plaatsen kunnen we 70% voorbehouden voor de school van voorkeur.
Deze plaatsen worden toegekend bij ‘toeval’. De computer pikt willekeurig dit aantal leerlingen
op.
De overige 30% van de beschikbare plaatsen wordt toegekend in functie van de afstand van
woon- of werkplaats tot de school: wie geen plaats kreeg in de 70% voorkeurschool krijgt hier
een 2de kans: wie het dichtste bij de school woont of werkt maakt dan het meeste kans op een
plaats.
Er wordt een rangorde opgesteld die gedurende de hele inschrijvingsperiode blijft gelden.
Indien er een plaatsje vrij komt dan is dit bestemd voor de eerste op de wachtlijst.
Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode krijgen ouders een bericht dat ze hun kind kunnen
gaan inschrijven. Dit moet gebeuren in de voorziene periode, zo niet, dan vervalt het recht op
inschrijven.
Door het LOP werd een brochure opgesteld met meer gedetailleerde informatie. Er is ook een
demonstratiefilmpje waarin de ouders kunnen zien hoe het systeem werkt.
Op de website https://meldjeaan.leuven.be kan je het korte infofilmpje bekijken.
Onderaan op het scherm staat een link naar de brochure.
Onderaan is er eveneens een link naar een langer filmpje dat op YouTube te zien is. Daarin
wordt nog eens heel uitgebreid uitgelegd hoe de vrije plaatsen verdeeld worden.

Bijkomende vragen om uitleg kunnen gesteld worden in het secretariaat van de basisschool,
via mail op basis@steinerschoolleuven.be of telefonisch op 016/20 29 54.

De periodes van aanmelden en inschrijven zijn reeds vastgelegd:
Broers en zussen en kinderen van personeel
Zij hebben voorrang op de nieuwe leerlingen. Ook zij worden eerst aangemeld en nadien
ingeschreven, in de groep indicator- of niet-indicatorleerlingen.
Aanmelden kan van 8 januari 2019 tot en met 22 januari 2019.
Toewijzen van de plaatsen gebeurt op 21 februari, waarna ouders een bericht krijgen.
Inschrijven kan van 1 maart 2019 tot en met 29 maart 2019.
Inschrijving nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen worden aangemeld in de groep waartoe ze behoren: indicator- of nietindicatorleerlingen.
Aanmelden kan van 1 maart 2019 tot en met 29 maart 2019.
Toewijzen van de plaatsen gebeurt op 29 april, waarna ouders een bericht krijgen.
Inschrijven kan van 6 mei 2018 tot en met 24 mei 2018.
Vrije inschrijvingsperiode
Op 26 mei 2019 start de vrije inschrijvingsperiode.
Er wordt niet meer aangemeld en er wordt niet meer ingeschreven in de voorrangsgroepen.
Indien er plaats is worden de leerlingen chronologisch ingeschreven. Anders worden ze op de
wachtlijst geplaatst.

Afsluiten inschrijvingsregister
Het inschrijvingsregister voor het schooljaar 2019–2020 wordt afgesloten en vervalt wettelijk
op de vijfde schooldag van oktober. Voor kleuters geboren in 2017, het meest recente
kalenderjaar dat mogelijk is voor de inschrijving van het schooljaar 2019–2020 moet deze
volgorde gerespecteerd worden tot en met de eerste schooldag van september 2020.
Instappen in de loop van het schooljaar kan op ieder moment, indien er plaats is in de
leeftijdsgroep. Wij engageren ons om ook tijdens het schooljaar de volgorde van de wachtlijst
in het register te respecteren.

Inschrijvingen voor het daaropvolgende schooljaar
Een leerling die ingeschreven was in het register en waarbij de inschrijving niet kon worden
gerealiseerd (weigering wegens capaciteit) moet zich, indien gewenst, voor het
daaropvolgende jaar opnieuw inschrijven volgens de geldende procedure.

