
SCHOOLJAAR 2021-2022

DIGITAAL AANMELDEN
GIDS OM UW KIND IN TE SCHRIJVEN IN
GBS LINDENLAANSCHOOL BEVEREN OF GBS DE OOGAPPEL VRASENE
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MEER WETEN OVER  
AANMELDEN EN INSCHRIJVEN  
IN LINDENLAANSCHOOL  
OF OOGAPPEL?

Surf naar  
www.lindenlaanschool.beveren.be of 
www.oogappel.beveren.be.   

CENTRUM VOOR  
LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)

Wat doet het CLB? 
Het CLB helpt u bij vragen over onder 
meer opvoeding, gezondheid, leren en 
ontwikkeling, welbevinden in de school 
of de klas. Zij werken op vraag. Neem zelf 
contact op. 

VRIJ CLB WAAS EN DENDER 
Ciamberlanidreef 80 A | 9120 Beveren
T 03 316 20 20
E beveren@vclbwaasdender.be 
www.vclbwaasdender.be



Beste ouder, 
Deze gids is voor ouders die hun kind willen inschrijven in de Lindenlaanschool (Beveren) of de 
Oogappel (Vrasene) voor schooljaar 2021-2022. 
Voor alle andere basisscholen in Beveren (kleuter en lager) kunt u reeds inschrijven 
voor schooljaar 2021-2022 vanaf 1 september 2020, zoals te lezen staat in onze brochure 
basisonderwijs.

We kiezen voor het werken met een centraal aanmeldingssysteem in de Lindenlaanschool en 

de Oogappel omdat deze scholen een leerlingenstop hebben. Door aan te melden krijgt elk kind 
een gelijke kans om in te schrijven.  

Behoort uw kind tot de voorrangsgroep in de Oogappel of de Lindenlaanschool  
(broer/zus die reeds op school zit of kind van personeel)? Let er dan op dat u inschrijft vóór 
1 maart 2021. Daarna vervalt het recht op voorrang. U kunt hiervoor contact opnemen met 
het schoolsecretariaat. Indien u de papieren reeds hebt ingevuld en binnengebracht, is de 

inschrijving in orde en hoeft u verder niks te 
doen.

HOE MELDT U UW KIND AAN? 
Surf naar de website van de school en klik op 
'aanmelden schooljaar 2021-2022'. 
Hiervoor heeft u het rijksregisternummer van uw 
kind nodig.  
Dit nummer vindt u op de Kids-ID, de ISI+ kaart 
of een klevertje van het ziekenfonds van uw 
kind. Het nummer start met de geboortedatum, 
gevolgd door 5 cijfers: jj.mm.dd-xxx.xx.

Geen rijksregisternummer?  
Contacteer dan de dienst Onderwijs

Vul alles naar waarheid in. Geeft u bewust foute 
informatie, dan vervalt uw recht op inschrijving.

Stap 1 meld uw kind online aan  vanaf 1 
maart 12 uur ’s middags tot en met 28 maart 
12 uur ‘s middags.
Ga naar de website van de school: 
www.lindenlaanschool.beveren.be
www.oogappel.beveren.be 
Hier vindt u alle informatie.
Het maakt niet uit wanneer u uw kind aanmeldt 
tijdens deze periode. 

Stap 2 toewijzen van de plaatsen  op 22 april 
vanaf 12 uur.  
U krijgt per mail en/of per post een bericht.  
Er zijn verschillende mogelijkheden:
Uw kind krijgt een plaats in de school.  Zie stap 3. 
Uw kind krijgt geen plaats toegewezen.  
U krijgt een melding over de plaats op de 
wachtlijst.  Zie stap 4.

Stap 3 schrijf uw kind in  vanaf 26 april tot 
en met 21 mei.
De school zal u contacteren en verder begeleiden. 
Op de website van de school vindt u hierover 
meer informatie. Als u uw kind in deze periode 
niet inschrijft vervalt de plaats van uw kind in 
deze school. 

Stap 4 Vrij inschrijven
Staat uw kind op de wachtlijst van GBS 
Lindenlaanschool of Oogappel?  Schrijf uw 
kind in in een andere basisschool. Op de website 
van de scholen vindt u hoe dit georganiseerd 
wordt. Uw plaats op de wachtlijst blijft gelden. 
Heeft u uw kind niet digitaal aangemeld maar 
wilt u wel graag naar GBS Lindenlaanschool of 
Oogappel?  Vanaf 1 juni om 9 uur kan u uw kind 
in deze 2 scholen vrij inschrijven indien er nog 
vrije plaatsen zijn. 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN STAP VOOR STAP

HEEFT U HULP NODIG?  
HEEFT U GEEN COMPUTER?

Maak een afspraak bij één van  
onderstaande diensten of op de 
school zelf en we helpen u graag  
verder. 

DIENST ONDERWIJS BEVEREN 
Stationsstraat 2
9120 Beveren 
T 03 750 16 60
E onderwijs@beveren.be 

SOCIAAL HUIS BEVEREN 
Oude Zandstraat 92 | 9120 Beveren
T 03 750 46 00
E sociaalhuis@beveren.be

GBS LINDENLAANSCHOOL 
Lindenlaan 141 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 80
E www.lindenlaanschool.beveren.be

GBS VRASENE
Nieuwe Baan 8 | 9120 Vrasene
T 03 750 17 65
E www.oogappel.beveren.be


