
Welkom!



1. Welkom 

2. Algemene informatie over aanmelden en inschrijven

3. Aanmelden in de praktijk, een blik op de website 

4. Ruimte voor vragen

Infoavond voor ouders – dinsdag 24 januari 2023



De regelgeving

Vanuit de Vlaamse overheid:

Scholen die onvoldoende vrije plaatsen hebben 
en dus kinderen moeten kunnen weigeren, 
moeten kiezen voor aanmelden



Alle Tiense en Hoegaardse
scholen doen mee

➢ De vertegenwoordigers van het  Tiens en 
Hoegaards kleuter- en lager onderwijs kozen 
samen voor het aanmeldingssysteem van de 
Vlaamse overheid.

➢ Op die manier kan het ‘inschrijvingsverkeer’ 
goed geregeld worden.

➢ Voor ouders 
• Je hoeft niet te kamperen
• Je hoeft geen verlof te nemen
• Er is geen tijdsdruk voor jou als ouder
• Rechtvaardig 
• Controleerbaar
• …



Eerst aanmelden,

dan pas inschrijven

Basisregel: eerst aanmelden dan inschrijven

Aanmelden wil zeggen dat je vooraf laat weten in welke scholen 
je je kind wil inschrijven.
Aanmelden doe je door op de computer een formulier in te 
vullen.

Je meldt je kind aan via de website www.naarschoolintienen.be

Aanmelden kan van dinsdag 28 februari 2023 om 9.00 u. tot en met 
dinsdag 21 maart 2023 om 16.00 u.

http://www.naarschoolintienen.be/


T

Tijdlijn aanmelden en 
inschrijven
2023-2024

Tienen Basisonderwijs



Tijdlijn

24/02/2023 │7

AANMELDEN

van 28 februari 

tot 21 maart 
2023

UITERSTE DATUM 
BEKENDMAKING 

RESULTAAT

21 april 2023

INSCHRIJVEN MET 
TICKET UIT 

AANMELDEN

van 24 april 

tot 15 mei 2023

VRIJ INSCHRIJVEN

vanaf 23 mei 
2023



Vragen voor het 
aanmelden



Waar moet ik juist aanmelden?
Surf naar http://www.naarschoolintienen.be/basisonderwijs/website/

Klik op ‘Aanmelden schooljaar 
2023-2024’

http://www.naarschoolintienen.be/basisonderwijs/website/


Wat heb ik nodig om aan te 
melden?

De e-ID of itsme van één van de ouders/aanmelders
Het rijksregisternummer (RRN) van het aan te melden kindje 

of kindjes
Indien je kindje niet beschikt over een 

rijksregisternummer, neem dan contact op met de LOP-
deskundige Wim Verkammen – 02/553.07.11 -
wim.verkammen@ond.vlaanderen.be

Specifieke documenten:
Document van gezinssamenstelling
Bewijs van domicilie (in geval van verhuis, bouw,…)
…

mailto:wim.verkammen@ond.vlaanderen.be


Info over het 
aanmeldingssysteem

Ouderportaal



Aanmeldingssysteem

Ouderportaal Scholenportaal



Welkom



Ouderportaal



Inloggen (I)



Inloggen (II)



Welkomstpagina



Gegevens van het kind

Vul eerst de 
gemeente in

Juiste schrijfwijze adres is belangrijk om de 
afstandsberekening te kunnen uitvoeren



Gegevens ouder(s)



Onderwijsniveau



Schoolkeuze



Scholen kiezen



Volgorde



Communicatie



Controleer en bevestig (I)



Controleer en bevestig (II)



Bevestiging



Aanmelding bekijken of wijzigen



Aanmelding wijzigen



Iemand extra toegang verlenen



Wijzigingen bekijken



Nog een kind aanmelden van 
hetzelfde gezin



Terug naar beginscherm



Ontvangst van 
de toewijzing



Toewijzingsbericht

Via mail of via de post

De toewijzingsmails worden verstuurd op 21 april omstreeks 
10.00

We trachten de toewijzingsberichten via de post ten laatste op 
24 april te laten toekomen

Ontvang je geen toewijzingsbericht tegen 28 april 2023?
✓ Neem dan zeker contact op met de helpdesk: Wim 

Verkammen – lop.tienen@vlaanderen.be – 02/553.07.11

mailto:lop.tienen@vlaanderen.be


Er zijn 3 mogelijkheden



Toewijzingsbericht

Toewijzing in:
Eerste keuze
Lagere keuze (met weigeringsdocumenten voor de hogere 

keuze(s)

Geen toewijzing:
Je kan fysiek inschrijven in een school waar nog vrije 

plaatsen zijn vanaf 23 mei 2023
Om te weten welke scholen nog plaatsen hebben, kijk op 

https://naarschoolinvlaanderen.be
HULP NODIG: contacteer dan de LOP-deskundige Wim 

Verkammen via lop.tienen@vlaanderen.be of 02/553.07.11

https://naarschoolinvlaanderen.be/
mailto:lop.tienen@vlaanderen.be


Aandachtspunt!

• Stap 1 = aanmelden

• Stap 2 = resultaat ontvangen

• Stap 3 = inschrijven

• Stap 3 niet vergeten!



Inschrijven in 
de school van 
toewijzing



Inschrijven met ticket

Van maandag 24 april 2023 tot en met maandag 15 mei 2023

Opgelet! Na 15 mei vervalt je inschrijvingsticket. 



Inschrijven

Neem contact op met de school waar je bent aan toegewezen
De contactgegevens van de school staan op het 

toewijzingsbericht
Spreek met de school af wanneer je mag langskomen
Neem volgende zaken zeker mee:

Je toewijzingsbericht
Je elektronische identiteitskaart
De kids-ID van je kindje 



Problemen, 
vragen, nood aan 
ondersteuning,…



Contact
Wim Verkammen

LOP deskundige Tienen BaO

lop.tienen@vlaanderen.be

02/553.07.11

mailto:lop.tienen@vlaanderen.be


Q & A



Vragen?

Via chat Via e-mail



Bedankt voor uw 
deelname!


