Inschrijven voor schooljaar 2020-2021 in kleuter- en lagere scholen in Hasselt
Beste ouders,
Minister Ben Weyts heeft, net voor de herfstvakantie, de wetgeving over
de inschrijvingen gewijzigd. Ten gevolge hiervan hebben de Hasseltse
basisscholen samen beslist om niet digitaal aan te melden. De manier
waarop je jouw kind kan inschrijven blijft dus hetzelfde als in de vorige jaren.

Alle kinderen die geboren zijn in 2018 en elk kind dat van school wil
veranderen.

Je kan je kind inschrijven vanaf 2 maart 2020 op de school van je keuze.

Heb je al een broer of zusje ingeschreven in dezelfde school of ben je een personeelslid van de school
waar je je kind wil inschrijven, dan kan je je kind vooraf inschrijven en dit van 7/02 tot en met 21/02.
De scholen engageren zich om je hiervan tijdig te informeren.

Neen, alle kinderen die een plaats zoeken, kunnen terecht in één van de Hasseltse scholen. Enkele
scholen kunnen vollopen, maar je hebt sowieso heel wat keuze. Als er in een school geen plaats meer
is, kan je kind geweigerd worden en komt je kind op de wachtlijst terecht.
Wil je weten of jouw school voldoende plaats heeft, spreek gerust de directie aan.

Voor kinderen die zich willen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, gelden dezelfde afspraken.
Opgelet deze kinderen hebben een verslag van het CLB nodig dat hen toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs. Overweeg je de overstap, contacteer dan zeker je huidige school en CLB.

Na de kerstvakantie ontvangen alle Hasseltse ouders van kinderen geboren in 2018 een infofolder met
Milan op de voorzijde. Hierin staat een overzicht van alle basisscholen in Hasselt.
Deze folder vind je binnenkort ook op de website van de stad Hasselt.
Tips:
- zoek informatie op de website van de school (www.hasselt.be/inschrijvenopschool of
www.onderwijskiezer.be )
- praat met andere ouders uit de buurt
- neem een kijkje op de school tijdens een infodag of een opendeurdag (zie website scholen)
- maak een afspraak met de school om op voorhand op bezoek te gaan

Je kan altijd terecht bij:
de basisscholen
het CLB
- de dienst Onderwijs-FOB van de Stad Hasselt - onderwijs@hasselt.be - 011 / 23 90 62
- de LOP-deskundige - Annigje Claes – annigje.claes@ond.vlaanderen.be - 0470 / 24 37 47

