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Eerst online
aanmelden,
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Voor wie?
- Kleuters geboren in 2019 of vroeger.
- Kinderen die in de derde kleuterklas zitten in
een school waarbij je je terug moet inschrijven
voor het eerste leerjaar (waarbij dit dus niet
automatisch gebeurt).

Beste ouder,
In deze brochure kom je alles te weten over de aanmeldings- en
inschrijvingsprocedure voor de Rumstse basisscholen.
In onze gemeente werken alle kleuterscholen en lagere scholen met
één centraal aanmeldsysteem. Dat betekent dat je eerst via een
website laat weten op welke school je je kind het liefst wil inschrijven,
en hem of haar pas nadien gaat inschrijven op de school zelf.
Kamperen of uren wachten aan de schoolpoort is vanaf nu dus niet
meer nodig.
In deze brochure leggen we je stap voor stap uit hoe je te werk gaat.

- Kinderen die van school willen veranderen.

Waarom werken we met zo’n
centraal aanmeldingssysteem?
Op deze manier willen we in de eerste plaats wachtrijen aan de schoolpoort
vermijden. Daarnaast heb je met dit systeem ook meer kans op een plaats
in de school in jouw buurt. Het aanmeldingssysteem zorgt ook voor een
realistische afspiegeling van de buurt, zo bekomt men een goede sociale mix
in de basisscholen.
Belangrijk is ook dat met dit systeem dubbele inschrijvingen vermeden kunnen
worden. Tenslotte biedt dit systeem ons de mogelijkheid om duidelijk te
communiceren.

elden,
Eerst online aanm
nadien inschrijven
in een school.

DOORLOOP DE VOLGENDE STAPPEN
STAP 1 MAAK JE SCHOOLKEUZE
Er zijn heel wat basisscholen in de gemeente Rumst. Welke scholen passen
het beste bij je kind? Geen betere manier om dat te ontdekken dan op de
infomomenten. Door de coronacrisis loopt dit anders dan vorige jaren.
De scholen maken er werk van om alles coronaproof te organiseren.
Surf naar de websites van de scholen voor de data en meer informatie.
Je vindt een overzicht van de scholen op p. 9.
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STAP 2 MELD JE AAN
• Surf tussen 1 en 26 maart 2021 naar www.naarschoolinrumst.be .
- Je haasten om als eerste aan te melden is niet nodig, zolang het maar
voor 26 maart 2021 gebeurt. De volgorde van aanmelden heeft geen
enkele invloed op de toekenning van je plaats.
- Registreer je en vul alle gegevens in van je kind(eren) waarvoor je een
plaats in een Rumstse kleuterschool of lagere school wil.
• Duid de scholen van jouw keuze aan.
- Duid zeker één school aan. Je kan best ook nog andere scholen
aanduiden die ook je voorkeur genieten. Meer scholen aanduiden,
vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet.
- Het overzicht van de vrije plaatsen per school vind je voor de start van
de aanmeldingsperiode op www.naarschoolinrumst.be en op de
websites van de scholen zelf (zie p. 9).
Als er geen vrije plaatsen zijn, kan je je aanmelden voor een plaats op
de wachtlijst, of een andere school kiezen.
- Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Dit is een bewijs dat
je aangemeld bent, nog geen ticket. Niet gekregen? Check je SPAMbox. Ook daar niets terug te vinden? Neem dan contact op met
aanmelden@rumst.be.

• Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats
(‘domicilie’) maar geen gemeenschappelijke
ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en -zussen),
waarvan één van de kinderen een huidige
leerling is in de school;
• Kinderen van personeel van de school.
Zij melden aan samen met de andere
kinderen maar krijgen voorrang.

STAP 3 KRIJG JE TICKET

TICKET

Je bent
aangemeld

Tussen 27 maart en 30 april 2021 verstuurt het
systeem een e-mail of een brief naar alle ouders.
Wie plaats heeft, krijgt een ticket van een school uit
de voorkeurslijst. Je kind is daarmee aangemeld bij
die school, maar nog niet definitief ingeschreven.

Deze criteria bepalen de volgorde van de toewijzing van de plaatsen:
→ Eerst op basis van schoolkeuze.
→ Vervolgens op basis van de wandelafstand tussen de school en het
domicilie-adres (dus niet in vogelvlucht).
VOORRANGSREGELING
Er geldt een voorrangsregeling voor:
• Broers en zussen (hebben twee
gemeenschappelijke ouders) van een huidige
leerling in de school, al dan niet wonend op
hetzelfde adres;
• Halfbroers en halfzussen (hebben één
gemeenschappelijke ouder) van een huidige
leerling in de school, al dan niet wonend op
hetzelfde adres;
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STAP 4 SCHRIJF JE IN
Tussen 3 en 26 mei 2021 kan je met je ticket je inschrijven in de toegewezen
school. Iedereen met een ticket heeft een plaats. Je hebt een Kids-ID, een verblijfkaart of een ISI+-kaart van het ziekenfonds nodig.
Aandacht!
- Ben je niet ingeschreven op 26 mei 2021, dan vervalt je ticket. 			
Je gereserveerde plaats komt dan weer vrij voor kinderen op de wachtlijst.
- Je kind is niet aangemeld voor 26 maart 2021? Of er was geen
plaats meer in één van je voorkeursscholen? Dan kan je vanaf
31 mei 2021 inschrijven in de Rumstse scholen waar nog
plaats is. Informeer je bij de school en maak een afspraak.
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Vraag en
antwoord

Ik stond in een school al op een wachtlijst. Heb ik voorrang?
Kinderen die in een van de Rumstse scholen al op een wachtlijst 		
voor het schooljaar 2020 - 2021 stonden, hebben geen voorrang 		
en moeten opnieuw aanmelden via het digitale systeem.

Hoe verloopt de toewijzing?
Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven
is op de school of waarvan één van de ouders werkt op
de school, hebben wettelijk voorrang. Alle andere kinderen
worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze.
• Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen plaats.
• Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan geldt het criterium wandelafstand. De kinderen die een school als eerste voorkeur aanduidden, worden
gerangschikt volgens wandelafstand van het domicilie-adres van het kind tot het
officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De afstand wordt berekend
via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten.
• Pas wanneer kinderen die verder wonen uit de boot vallen voor de eerste voorkeursschool, wordt gekeken naar de tweede voorkeursschool, daarna naar de
derde voorkeursschool enzovoort. Het is dus belangrijk dat je meerdere schoolkeuzes doorgeeft. Je kan nooit toegewezen worden aan een school waarvoor je
niet kiest.
• Op basis van twee eenvoudige vragen wordt bepaald of je kind een indicator- of
niet-indicatorleerling is. Voor elke groep worden plaatsen voorbehouden in alle
scholen. Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het
kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling. Bij de inschrijving is het mogelijk dat je extra documenten nodig hebt of een
verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding,
anders annuleert de school je plaats.

Waarom kan ik beter meerdere scholenkeuzes maken?
Als je maar één school ingeeft en er is in die school geen plaats meer
dan moet je wachten tot 31 mei 2021 om je kind in te schrijven in een
school met nog vrije plaatsen. Meer scholen aanduiden, vermindert
de kans op een plaats in je favoriete school niet.

Wat als ik mijn kind niet aanmeld?
Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je pas vanaf 31 mei 2021 inschrijven in een school waar er nog plaats is. De keuze zal beperkter zijn,
gezien sommige scholen na de online toewijzingen volzet kunnen zijn.
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Hulp nodig of geen computer of internetverbinding?
• Hulp nodig bij het aanmelden?
→ Maak een afspraak op het Sociaal Huis en we helpen je graag verder.
- Adres: Kardinaal Cardijnstraat 37, Terhagen
- Via mail: aanmelden@rumst.be
- Via telefoon: 03 888 00 32
Geraak je niet in het Sociaal Huis? Afspreken op een andere plaats
(gemeentehuis, bib, school, …) is mogelijk.
→ Maak een afspraak in een school naar keuze. Zij helpen je ook graag verder
met je aanmelding, telkens tijdens de schooluren.
• Heb je enkel een computer en een internetverbinding nodig?
Je kan tijdens de openingsuren ook gebruik maken van een computer
in de openbare bibliotheken van Rumst en Reet. De meest actuele
openingsuren kan je nakijken op rumst.bibliotheek.be. (zie p. 11)

Welk adres geef ik op?
Je geeft een officieel adres op. Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd.
Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als
je niet eerlijk bent bij het invullen van de vragenlijst is het mogelijk dat je je kind
niet kan inschrijven. Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling
gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres.
Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is
volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden. Bij de inschrijving
op school kan je extra documenten moeten
voorleggen of een verklaring op eer ondertekenen.

Wat doe ik als ik (bijna) ga verhuizen?
Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat
verhuizen tussen de aanmeldperiode en het
instappen van je kind in de nieuwe school,
mag je het nieuwe domicilie-adres van je
kind invullen bij de aanmelding. Als je je kind
-7-

gaat inschrijven in de school, moet je kunnen aantonen dat je kind
effectief op het nieuwe domicilie-adres zal wonen op het ogenblik 		
dat het instapt in de school. Dat doe je op basis van een koopakte,
huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte,…
Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste
tegen 30 juni 2022 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie
de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken.
Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst Onderwijs
(aanmelden@rumst.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode. Een
officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van
een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als
daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de
bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het
document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst
ruimtelijke ordening en door jou ondertekend.
Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de
disfunctiecommissie bij meerderheid.

ID
Victor

Wat heb ik nodig wanneer ik inschrijf?
• Je ticket voor inschrijving in de school;
• Het kids-ID, een ISI+kaart van het ziekenfonds of een verblijfkaart;
• Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft);
• Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je
aangemeld bent, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres;
• Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage.

Wat zijn indicator- en niet-indicatorleerlingen?
Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind
geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling.
Er worden plaatsen in sommige groepen voorbehouden voor de indicatorleerlingen. Bij de inschrijving is het mogelijk dat je extra documenten nodig
hebt of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord
bij de aanmelding, anders annuleert de school je plaats.

Scholen
Omwille van corona kunnen de infomomenten niet doorgaan zoals gepland.
Kijk op de websites van de scholen of maak een afspraak met de directie.
DE WINGERD REET
Contact Directie Veronik De Boeck
reet@wingerd.be
Molenstraat 6, Reet
03 888 43 02
wingerd.be

SLEUTELHOF
Contact Directie Tine Hendrickx
directeur@sleutelhof.be
Kerkstraat 9, Rumst
03 888 01 69
sleutelhof.be

DE WINGERD TERHAGEN
Contact Directie Peter Vervloet
directeur@wingerdterhagen.be
Stille Weg 2, Terhagen
03 888 57 81 of 0496 87 56 38
wingerdterhagen.be

TER DOELHAGEN
Contact
directie@gbsterdoelhagen.be
Basisschool:
Doelhaagstraat 4, Rumst
03 888 14 67
Kleuterschool:
Europalaan 1, Terhagen
03 888 00 62
terdoelhagen.be

EIKENLAAR
Contact Directie Nathalie Herremans
directie@eikenlaar.be
Processieweg 2, Reet
03 888 57 23
gemeentelijkebasisschooleikenlaar.be

VOSBERGSCHOOL
Contact Directie Anne Liekens
directie@vosbergschool.be
Pastoor Slegersstraat 1, Rumst,
015 31 21 27
vosbergschool.be

SINT- JOZEFSCHOOL
Contact Directie Evelyne Misselyn
info@sjr.be
Rozenlaan 44, Reet
03 888 35 56
sjr.be

Meer vragen en antwoorden vind je op

www.naarschoolinrumst.be
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Hulp
nodig?
Hulp nodig bij het aanmelden?
Maak een afspraak op het Sociaal Huis en we helpen je graag verder.
- Adres: Kardinaal Cardijnstraat 37,
Terhagen
- Via mail: aanmelden@rumst.be
- Via telefoon: 03 888 00 32
Geraak je niet in het Sociaal Huis?
Afspreken op een andere plaats
(gemeentehuis, bib, school, …)		
is mogelijk.
Maak een afspraak met de school naar keuze.
Zij helpen je ook graag verder met je aanmelding, telkens tussen de
schooluren. Zie info p. 9.
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Heb je enkel een computer en een internetverbinding nodig?
Je kan tijdens de openingsuren ook gebruik maken van een computer in
de openbare bibliotheken van Rumst en Reet. Door corona kunnen de
openingsuren worden aangepast. Kijk dit eerst even na.
Hoofdbibliotheek Rumst
Schoolstraat 1

Filiaal Reet-Centrum
Molenstraat 2

Openingsuren:
maandag 15.30 - 20 uur
dinsdag 15.30 - 18.30 uur
woensdag 10 - 12 uur en 14 - 18.30 uur
donderdag 15.30 - 20 uur
zaterdag 10 - 12.30 uur

Openingsuren:
maandag 17 - 20 uur
woensdag13.30 - 16.30 uur
donderdag 15.30 - 19.00 uur
zaterdag 10 - 12.30 uur
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Aanmelden via
www.naarschoolinrumst.be
Eerst online
aanmelden,
nadien inschrijven
in een school

1 maart (van 9 uur) t.e.m.
26 maart (tot 23.59 uur)
Aanmeldingen alle leerlingen

3 mei t.e.m. 26 mei
Inschrijvingen van wie een ticket heeft 		
voor een school
27 mei t.e.m. 28 mei
Verwerking wachtlijsten
31 mei
Start vrije inschrijvingen

Met de
groetjes van

V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst - Ontwerp: www.wils-peeters.be

27 maart t.e.m. 30 april
Verwerken van aanmeldingen leerlingen
en toekennen tickets leerlingen

