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Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger
zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.

inschrijvingen kleuters geboren 2019

Beste ouders,
Je zoontje/dochtertje is geboren in 2019. Dat betekent dat hij/zij binnenkort naar school mag. Alle scholen
uit de deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele maakten samen afspraken over het aanmelden en
inschrijven.
Voor schooljaar 2021-2022 wordt er met een aanmeldingsprocedure gewerkt. Dit houdt in dat alle kinderen, die
niet tot de voorrangsgroep behoren, zich dienen aan te melden voor de school/scholen van hun keuze. Daarna
wordt een school toegewezen waar je kan inschrijven. Als er voldoende vrije plaatsen zijn in de school van je
keuze dan wordt je kind een plaats in deze school toegewezen. Is er onvoldoende plaats, dan krijgt wie het dichtst
bij de school woont voorrang. Aangemelde kinderen worden niet chronologisch geregistreerd maar worden op
het einde van de aanmeldingsperiode geordend. Het is dus niet van belang wanneer je registreert maar het dient
wel binnen de opgegeven periode te gebeuren.

De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via www.naarschoolinwevelgem.be.

Indien je je kind wil inschrijven in een school in een andere gemeente, dan wijzen we er op dat er daar andere
afspraken kunnen zijn. Je neemt in dit geval best contact op met die school.
Werd je kind doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs? Dan maak je best afspraken met de
doorverwijzende instantie omtrent de meest geschikte schoolkeuze van je zoontje/dochtertje.
In bijlage vind je een folder met een overzicht van de scholen in onze gemeente met de contactgegevens en de
opendeurdata van de scholen.
Wij wensen je kindje veel plezier in onze Wevelgemse scholen!
Met vriendelijke groet,

Kurt Parmentier
algemeen directeur

Geert Breughe
schepen van onderwijs

Jan Seynhaeve
burgemeester

wevelgem, gullegem & moorsele

Aanmelden
Stappenplan aanmelden
Stap 1: neem het rijksregisternummer van je kind bij de hand en ga naar www.naarschoolinwevelgem.be
Stap 2: we raden aan om minstens drie scholen te kiezen voor je kind
Stap 3: zet je school van eerste keuze op de eerste plaats, school van tweede keuze op de tweede plaats, ...
Stap 4: meld je kind aan door de aanmeldingspagina stapsgewijs te doorlopen
Wil je graag hulp bij het aanmelden? Je kan hiervoor terecht bij
• de schoolsecretariaten
• de gemeente Wevelgem: onderwijs@wevelgem.be, 0478 34 61 38 of 0478 94 96 61
• het Sociaal Huis, Deken Jonckheerestraat 9, Wevelgem of via 056 43 55 00
• Brugfiguur onderwijs, brugfiguur@wevelgem.be
Meer weten?
• Neem een kijkje op de website www.naarschoolinwevelgem.be

opendeurmomenten*
Is een ouder broertje of zusje al
ingeschreven in de school?

Voor alle andere ouders

OF
Werk je als ouder in de school?

Je kan je kindje (enkel
van geboortejaar 2019)
inschrijven in de school
van je keuze van maandag
25 januari 2021 om 9u tot
en met vrijdag 12 februari
2021 om 15u tijdens de openingsuren van
het schoolsecretariaat of na afspraak.*
Maak zeker gebruik van deze voorrangsperiode, want na deze periode dien je je
kindje aan te melden.

Je dient je kindje aan te
melden in de periode van
maandag 1 maart 2021
vanaf 9u tot en met
maandag 22 maart 2021
om 16 uur.
Aanmelden gebeurt via de computer. Na
de ordening van alle aangemelde kinderen
ontvang je op ten laatste 2 april 2021 een brief
met de gegevens van de school waar je je kind
kan inschrijven.
Hiernaast vind je een stappenplan over hoe
aanmelden werkt.

school

opendeurmoment

Gemeentelijke basisschool (GBS)
Hoogstraat | Kweekstraat |
Goudenregenstraat

zaterdag 27 februari 2021
9.30 - 12.30 uur

Gemeenschapsonderwijs (GO)
De Startbaan Wevelgem

vrijdag 12 februari 2021
15.30 - 17.30 uur

Gemeenschapsonderwijs (GO)
De Droomhut Wevelgem

vrijdag 5 februari 2021
15.30 - 17.30 uur

De Levensboom (ervaringsgericht)
Wevelgem

donderdag 21 januari 2021
16 – 18 uur

Vrije Basisschool (VBS) BAMO Moorsele

maandag 25 & dinsdag 26 januari 2021
16.30 tot 18.30 uur

Vrije Basisschool (VBS) SPWe-Basis

zaterdag 6 februari 2021
10 - 12 uur

Vrije Basisschool (VBS) Posthoorn

zaterdag 6 & zondag 7 februari 2021
10 - 11.30 uur

Vrije Basisschool (VBS) Wijnberg

zondag 7 februari 2021
9.30 - 11.30 uur

Vrije Basisschool (VBS) Gulleboom Kleuter

woensdag 10 maart 2021
17.30 - 19 uur

*onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen.

