WIL JE JE KIND INSCHRIJVEN IN EEN BASISSCHOOL
IN OUDENAARDE (EN DEELGEMEENTEN)
VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021?

Lees eerst even deze folder.

OPGELET:
DEZE INFORMATIE IS NIET
-

Voor kinderen die al in een school ingeschreven zijn en op dezelfde school blijven.
Deze kinderen blijven ingeschreven.

-

Voor kinderen in het buitengewoon onderwijs.

DEZE INFORMATIE IS WEL
-

Voor alle kleuters geboren in 2018,
ook als zij laat op het jaar geboren zijn (november-december)
en nog niet in 2020-2021 kunnen instappen.

-

Voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar die naar een nieuwe school gaan in september 2020.

HOE GA JE TE WERK?
• Bezoek eerst een aantal scholen. Kies bewust voor wat je het beste vindt voor je kind. Beperk je niet tot 1 school.
Maak een afspraak met de school. De lijst van de scholen vind je in deze folder.
• De inschrijvingen beginnen ten vroegste na de kerstvakantie. Er zijn verschillende periodes:
- FEBRUARI (3/2 - 21/2): Inschrijven broers en zussen + kinderen van personeelsleden.
Broers en zussen (ook alle kinderen uit nieuw samengestelde gezinnen) en kinderen van personeelsleden
hebben wettelijke voorrang op alle andere leerlingen. Zij kunnen direct ingeschreven worden in de school.
(Uitzondering: alleen in Freinetschool de Vier Tuinen en GO! BroeBELschool moeten zij vooraf aangemeld worden tussen
3 en 21 februari, op de school zelf. Inschrijven van deze kinderen gebeurt in de periode van 2 tot 20 maart.)
- MAART (2/3 - 31/3): Aanmelden van alle andere kinderen via de website aanmelden.oudenaarde.be .
Aangemelde kinderen moeten in mei (4/05 - 26/05) worden ingeschreven. Meer info vind je verder in deze folder.
- JUNI: Kinderen die niet zijn aangemeld, kunnen pas worden ingeschreven vanaf 29 mei.
Inschrijven gebeurt onmiddellijk en op de school zelf.
• Neem mee naar de inschrijving: de Kids-ID of ISI+kaart van je kind, je eigen identiteitskaart en, als je een schooltoelage ontvangt,
het bewijs hiervan. Je kind is ingeschreven als je het pedagogisch project en het schoolreglement hebt ondertekend.
• Als er geen plaats meer is, kan de school je kind niet inschrijven. Je ontvangt dan een weigeringsdocument met jouw plaats op
de wachtlijst. Dan moet je je kind inschrijven in een andere school.
Indien er later toch nog een plaats vrijkomt voor je kind in de eerste school, word je hiervan verwittigd.

AANMELDEN

Aanmelden betekent dat je via een website een school voor je kind kiest. Het adres van de website is aanmelden.oudenaarde.be .
Meld aan TUSSEN 2 EN 31 MAART.
Je kiest best voor verschillende scholen, in volgorde van voorkeur. Je schoolkeuze wordt steeds gevolgd, maar het is nooit 100 % zeker dat er voor alle aangemelde kinderen voldoende plaats is. Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang naar wie het dichtst bij de
school woont.

Ten laatste op 29 APRIL ontvang je per post het bericht van toewijzing, dat zegt in welke school je je kind kan inschrijven. Als er geen plaats
meer was in de school van eerste keuze, dan is je kind toegewezen aan de school van tweede keuze. Als ook daar geen plaats meer was,
dan is het derde keuze, enzovoort. Voor elke school die hoger op je ranglijst stond, maar waar er geen plaats meer was voor je kind,
ontvang je een weigeringsdocument en een volgnummer voor de wachtlijst van die school.
Als je kind aangemeld en toegewezen is, is het nog niet ingeschreven! Tussen 4 & 26 MEI moet je het aangemelde kind gaan inschrijven
op de toegewezen school, met het bericht van toewijzing.
Heb je thuis geen computer of wil je hulp bij het aanmelden, dan kan je aanmelden op de school, op het CLB of in het Sociaal Huis.
Ze zullen je graag helpen. Alle adressen vind je achteraan in deze brochure.
De scholen en hun partners in het Lokaal Overlegplatform (LOP) kiezen voor een evenwichtige sociale mix op alle scholen.
Aanmelden is de meest eenvoudige en doeltreffende manier om hieraan te werken:
1.
De wettelijke voorrang op basis van sociale kenmerken wordt automatisch verwerkt.
2.
Er wordt voorrang gegeven aan wie dichter bij de school woont, niet aan wie het eerst komt inschrijven.

WELKE BASISSCHOLEN ZIJN ER IN OUDENAARDE?
Leeftijd

Naam school

ALLEEN
KLEUTER

KLEUTER
+
LAGER

GO! De Wereldbrug Eine
KBO Melden
KBO Mullem - Montessori
Freinetschool De Vier Tuinen
GO! De Wereldbrug Aalststr.
GO! Dé BroeBELschool
KBO Bevere
KBO College Sleutelbos
KBO Eine
KBO Ename
KBO Leupegem
KBO Mater
KBO Nederename
KBO Sint-Jozef
KBO Sint-Walburga
KBO Volkegem - Montessori
KBO Welden

Deelgemeente Adres
Eine
Melden
Mullem
Oudenaarde
Oudenaarde
Bevere
Bevere
Oudenaarde
Eine
Ename
Leupegem
Mater
Nederename
Oudenaarde
Oudenaarde
Volkegem
Welden

Serpentstraat 15
Hevelweg 3
Mullemstraat 22
Nederenamestr. 30
Aalststraat 178- 180
Wortegemstr. 14-16
Kortrijkstraat 3
Achter de Wacht 23
N. De Tièrestr. 102
M. van Torhoutstr. 190
Vontstraat 53
Materplein 15
Pelikaanstraat 1
Vlaanderenstraat 4
Smallendam 6
Volkegemberg 58
Kouterstraat 3

Telefoon

055 33 45 60
055 30 18 85
055 31 18 65
055 30 37 66
055 33 45 60
055 31 70 66
055 31 56 69
055 31 23 51
055 31 18 65
055 30 47 41
055 30 18 85
055 45 56 26
055 31 80 77
055 30 30 43
055 31 39 51
055 31 44 74
055 49 83 48

E-mail

directie@dewereldbrug.eu
info.kboleupegem@kbonet.be
info.kboeine@kbonet.be
info@deviertuinen.be
directie@dewereldbrug.eu
nathalie.vandriessche@broebelschool.eu
info.kbobevere@kbonet.be
info.kbocollege@kbonet.be
info.kboeine@kbonet.be
info.kboename@kbonet.be
info.kboleupegem@kbonet.be
info.kbomaterwelden@kbonet.be
info.kbonederename@kbonet.be
info.kbosintjozef@kbonet.be
info.kbowalburga@kbonet.be
info.kbovolkegem@kbonet.be
info.kbomaterwelden@kbonet.be

Alle scholen zijn te bezoeken op internet via de volgende websites:
GO!-scholen
Freinetschool De 4 Tuinen
KBO-scholen
dewereldbrug.eu
deviertuinen.be
kbo-oudenaarde.be

WIE, WAT, WANNEER?
Wie?

Is er al een
broer of zus
ingeschreven in
de school?

Wat?

Ben je
personeelslid
op de school?

3 - 21 FEBRUARI:
ga naar de school
en schrijf je in.*

Niet aangemeld
via de website?
Nog niet ingeschreven?

Alle andere ouders
2 - 31 MAART:
meld je kind aan
via de website

Ten laatste
29 APRIL
ontvang je
bericht per post

4 - 26 MEI:
ga naar de toegewezen school
en schrijf je in

Vanaf 29 MEI
schrijf je in op de school,
na afspraak.

*Uitzondering: alleen in Freinetschool de Vier Tuinen en GO! BroeBELschool moeten broers/zussen en kinderen van personeelsleden vooraf aangemeld
worden tussen 3 en 21 februari, op de school zelf. Inschrijven van deze kinderen gebeurt in de periode van 2 tot 20 maart.

VRAGEN? CONTACTEER:
De school

Zie de adressen elders in deze folder

Het CLB

Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen

055 31 38 62

oudenaarde@vclbzov.be

CLB GO!

055 33 74 70

info@clboudenaarde.be

Het Sociaal Huis

Sociale Dienst OCMW

055 46 06 40

info@ocmwoudenaarde.be

Het LOP

LOP-deskundige

Met de steun van:

Luc Top

0499 80 89 67 luc.top@ond.vlaanderen.be

