
 
 
 

INSCHRIJVEN ZELF
 

Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich
inschrijven van 

24 april 2023 tot en met 15 mei 2023.
 

Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen.
 
 

WAT BRENG JE MEE?
 

Ticket dat je hebt ontvangen 
Kids-id of ISI+-kaart van het kind 

DE INSCHRIJVING DIGITALE
AANMELDING

DE LINDE - PELT

MEER WETEN?

Elke werkdag telefonisch bereikbaar 
tussen 9u en 17u 

en op woensdag tussen 9u en 12.30u

Secretariaat van onze school
011642641



Ga na welke school je het liefst wil, maar
kies daarnaast één reserveschool. 

Als je schoolkeuzes vastliggen, meld je je
kind aan tijdens de aanmeldingsperiode

het systeem houdt zoveel mogelijk
rekening met de eerste keuze, maar het is
mogelijk dat bepaalde scholen meer
aanmeldingen krijgen dan er vrije plaatsen
beschikbaar zijn. 

Kies je slechts voor één school, dan kan je
kind mogelijk niet ingeschreven worden en
moet je tot 23 mei 2023 wachten om in te
schrijven. 

Wat is een
aanmeldingsperiode?

Wanneer aanmelden? 

Voor wie?  
Voor ouders met kinderen die al broertjes
of zusjes op dezelfde school hebben
Voor kinderen van schoolpersoneel 

Wanneer aanmelden? 

Voor wie??
Voor ouders met een kind geboren in 2021 
Voor ouders die een andere school kiezen
voor hun kind 
Voor ouders met een kind geboren voor
2021 dat nog niet ingeschreven is in een
school

Er zijn twee aanmeldingsperiodes. In deze periode
kies je dus je voorkeurschool, plus twee
reservescholen. 

1. AANMELDING  VOORRANGSGROEP  

         Van 1 februari tot en met 27 februari 2023

2. AANMELDINGSPERIODE VOOR IEDEREEN 

Van 28 februari (9.00 uur) tot en met 21 maart
(16.00uur) 2023 

 
 

JE HAASTEN IS NIET NODIG 
Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je het
maar binnen de juiste aanmeldingsperiode doet. Na het

aanmelden ontvang je uiterlijk op 21 april 2023 via e-mail
een bevestiging met een schooltoewijzing. 

 
 

AANMELDEN IS NIET VERPLICHT 
Maar als je dit niet doet, kan je je kind pas vanaf 23 mei

2023 inschrijven. Er zullen dan in bepaalde scholen
mogelijk geen vrije plaatsen meer zijn. Het is dus in jouw

belang en van je kind dat je toch aanmeldt.
 
 

HOE AANMELDEN
 

Aanmeldingslink: peltbao.aanmelden.vlaanderen
 

HELPDESK
Heb je problemen met aanmelden. Zie openingsuren

gemeentehuis Pelt
 kirsten.vounckx@gemeentepelt.be of

 + 32 473 56 46 28
 
 

Hoe werkt het?

Let op! 
Aanmelden en inschrijven is niet hetzelfde. Via de

aanmelding krijgt je kind een plaats toegewezen, die pas
toegekend wordt na inschrijving.

Dus je moet ook nog even naar de school als je de
bevestiging hebt ontvangen dat je kind er naartoe kan. 

Opgelet


