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Beste ouder
Uw peuter (geboren in 2018 of vroeger) wordt binnenkort twee en een half jaar 
oud en mag voor het eerst naar school. Dat is een grote stap.
Of u hebt een ouder kind dat u eventueel van school wilt laten veranderen.
Dan is de informatie in deze brochure belangrijk voor u.

De keuze van een school is belangrijk, neem er daarom de nodige tijd voor. Wilt u 
vooraf kennismaken met de school of de klas? 

Dit kan tijdens de open kijkdagen op:
• woensdag 12 februari 2020 vanaf 9 uur tot 12 uur
• donderdag 12 maart 2020 vanaf 14 uur tot 17.30 uur
die gelijktijdig plaatsvinden in alle Bierbeekse basisscholen. 

Lukt het niet om u op deze momenten vrij te maken? Aarzel dan niet om een an-
dere afspraak te maken met de directie om langs te komen.

We werken vanaf nu met een elektronisch aanmeldingssysteem voor alle Bier-
beekse scholen. Deze brochure geeft u informatie over het moment van aanmel-
den en inschrijven in een kleuter- of lagere school in al onze deelgemeenten. 
Al deze scholen hebben hierover immers afspraken gemaakt.
Zo willen wij het voor u als ouder gemakkelijker maken en iedereen gelijke kans 
geven om in te schrijven in een school naar keuze.

U kan uw kind via deze website niet alleen voor de Bierbeekse scholen aanmel-
den, maar ook voor scholen in Herent, Oud-Heverlee en Leuven. Meer informatie 
over deze scholen vindt u terug op de website van Meld Je Aan, op de scholen en 
op het gemeentehuis of op de website van de desbetreffende gemeente. 

De Bierbeekse scholen heten u en uw kind van harte welkom!

Wenst u hulp bij de inschrijving van uw kind? Kijk dan op pagina 14.
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Hoe moet u aanmelden 
en inschrijven?
BELANGRIJK! EERST AANMELDEN NADIEN INSCHRIJVEN

Uw kind aanmelden en inschrijven in een Bierbeekse kleuterschool of lagere 
school moet in 3 stappen:

STAP 1 Aanmelden: U meldt uw kind aan voor de scholen van uw keuze via de 
website https://meldjeaan.leuven.be

STAP 2 U ontvangt een e-mail met de gegevens van de school waar u uw kind 
kunt inschrijven.

STAP 3 Inschrijven: U maakt een afspraak met de school om uw kind in te 
schrijven. Uw kind is pas ingeschreven als u de leerlingenfiche heeft ondertekend 
in de school zelf. Dit betekent dat u akkoord gaat met het schoolreglement en het 
pedagogisch project van deze school.

VERVOLGENS Starten op school 
• Voor de oudere kinderen die veranderen van school zal dit op  

1 september 2020 zijn.
• Voor de kinderen geboren in 2018 zijn er verschillende instapdata:

Kinderen geboren t.e.m. komen na …   dus vanaf …
01/03/2018    Zomervakantie  2020   01/09/2020
09/05/2018   Herfstvakantie   09/11/2020
04/07/2018   Kerstvakantie   04/01/2021
01/08/2018   Instap 1 februari 2021  01/02/2021
22/08/2018   Krokusvakantie   22/02/2021
19/10/2018   Paasvakantie   19/04/2021
17/11/2018   Hemelvaart   17/05/2021
Vanaf 18/11/2018  Zomervakantie 2021  01/09/2021

OPGELET 
Voor al deze instapdata dient u uw kind aan te melden en in te schrijven, ook al gaat het nog niet 
onmiddellijk naar school. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met 
deze instapdagen.
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Wanneer moet u uw kind
aanmelden en inschrijven?
Periode 1: Voorrang voor kinderen die al een broer en/of zus hebben in de 
school en kinderen van personeel

Periode 2: Alle kinderen

Periode 3: Inschrijvingsperiode voor kinderen die nog geen plaats vonden

Belangrijk:
• Kijk goed naar de data van aanmelden en meldt u aan in deze periode.
• Tijdens de aanmeldingsperiodes kunt u ook altijd uw gegevens aanpassen.

Periode 1: Voorrang voor broers en zussen en voor-
rang voor kinderen van personeel
U hebt al een kind dat ingeschreven is in een kleuter- of lagere school in Bierbeek? 
Of u bent een personeelslid van de school? U hebt dan voorrang in die school.

STAP 1  Meld uw kind aan
Wanneer? Van dinsdag 7 januari 2020 (9 uur) tot en met dinsdag 21 januari 
2020 (17 uur).
Belangrijk! Later dan die periode hebt u geen recht meer op voorrang.
Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelf-
de vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.
STAP 2  U krijgt een e-mail
U krijgt op dinsdag 18 februari 2020 een e-mail. De resultaten zijn ook terug te
vinden via een bericht in het persoonlijke postvak op https://meldjeaan.leuven.be.
Hebt u op dinsdag 18 februari 2020 geen nieuws ontvangen, mail dan naar
info@meldjeaan.leuven.be of bel 016 27 26 17. Het kan gebeuren dat een school
toch niet voldoende plaatsen heeft en dat u op de wachtlijst terechtkomt. U kan uw
kind dan opnieuw aanmelden voor een andere school vanaf maandag 2 maart 
2020.
STAP 3  Schrijf uw kind in
Als uw kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. U moet uw kind dus nog 
gaan inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat u ontvangt.
Wanneer? Van maandag 2 maart 2020 (9 uur) tot en met dinsdag 31 maart 
2020 (17 uur) nadat u een afspraak hebt gemaakt met de school.
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Periode 2: aanmelden en inschrijven voor ALLE kinde-
ren
VOORAF Kies een aantal scholen uit voor u uw kind aanmeldt
Hoe?
• U vindt het volledige overzicht van Bierbeekse kleuterscholen en lagere scho-

len in de scholenlijst die u op blz. 10-11 vindt.
• Maak voor uzelf hieronder een lijst met de scholen waar u uw kind graag wilt 

inschrijven. Het aantal vrije plaatsen in de scholen vindt u vanaf 28 februari 
2020 terug op https://meldjeaan.leuven.be (balk rechts bovenaan “info over 
scholen”). U mag zoveel scholen ingeven als u wilt. Het is belangrijk om meer-
dere scholen te kiezen, zo maakt u meer kans op een school. Dit beïnvloedt 
uw eerste keuze niet.

• Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Zet uw favoriete school altijd op 
nummer 1. Voor de eerste drie scholen maakt u automatisch een extra kans op 
een plaats bij de toekenning van de vrije plaatsen.

Noteer hier de scholen van uw voorkeur:
• School 1 : ..............................................................................................
• School 2 : ..............................................................................................
• School 3 : ..............................................................................................
• School 4 : ..............................................................................................
• School 5 : ..............................................................................................

STAP 1  Meld uw kind aan
Wanneer? Van maandag 2 maart 2020 (9 uur) tot en met dinsdag 31 maart 
2020 (17 uur).
STAP 2  U krijgt een e-mail of brief
U krijgt op dinsdag 28 april 2020 een e-mail toegezonden. De resultaten zijn ook 
terug te vinden via een bericht in het persoonlijke postvak op https://meldjeaan.
leuven.be.
Hebt u op 28 april 2020 geen nieuws ontvangen, mail dan naar info@meldjeaan.
leuven.be of bel 016 27 26 17.
Indien er geen plaats is voor uw kind, dan staat u op de wachtlijst bij alle scholen
waarvoor u uw kind aanmeldde. Er kan altijd nog een plaats vrijkomen voor uw 
kind in één van deze scholen. De school zal u dan contacteren.
STAP 3  Inschrijven in de school
Als uw kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven.
U moet uw kind dus nog gaan inschrijven in de school die vermeld staat in het 
bericht dat u ontvangt.
Wanneer? Van maandag 4 mei 2020 (9 uur) tot en met dinsdag 26 mei 2020  
(17 uur) nadat u een afspraak hebt gemaakt met de school.
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Periode 3: Alle kinderen die nog geen plaats vonden in 
een school
Toch nog geen plaats gevonden in de voorgaande periodes?
Op donderdag 28 mei 2020 kan u op de website https://meldjeaan.leuven.be een 
overzicht terugvinden van de vrije plaatsen in de scholen (balk rechts bovenaan 
info over scholen).
U kan zelf naar een school gaan met vrije plaatsen om in te schrijven vanaf vrijdag 
29 mei 2020 (9 uur). Maak eerst een afspraak met de school.

Hoe aanmelden?
Praktisch:
• Surf naar https://meldjeaan.leuven.be
• Bekijk het instructiefilmpje om te weten hoe het aanmeldingssysteem 

werkt
• Kies een paswoord en gebruikersnaam
Bewaar uw paswoord en gebruikersnaam goed. U hebt ze ook nodig als u uw gegevens wilt 
nakijken of veranderen.
• Volg de stappen op het scherm

Wat hebt u nodig?
• Lijst met scholen (of de school in de voorrangsperiode broers/zussen en 

kinderen van personeel) en bijhorende postcodes waar u uw kind wilt 
inschrijven.

• Het rijksregisternummer van het kind (zie ISI+-kaart, de achterkant van 
de kids-ID of een kleefbriefje van het ziekenfonds). Als u het rijksregister-
nummer van je kind niet vindt, contacteer dan het loket burgerzaken in 
het gemeentehuis - burgerzaken@bierbeek.be of 016 46 87 60.



8

Hoe worden de vrije plaatsen  
verdeeld?
Hierbij wordt rekening gehouden met indicator- en niet-indicatorleerlingen en de 
vooraf bepaalde criteria.

1. Indicator- en niet-indicatorleerlingen
Op voorhand werd vastgelegd hoeveel plaatsen de Bierbeekse scholen reserveren 
voor indicatorleerlingen en hoeveel plaatsen voor niet-indicatorleerlingen. Voor 
Bierbeek bedraagt dit 11 % indicatorleerlingen. Meer informatie hierover kan u 
vinden via de website van de school.
Bedoeling is dat er een sociale mix nagestreefd wordt in de school: leerlingen uit 
alle soorten gezinnen krijgen er een plaats.
Uw kind wordt beschouwd als een indicatorleerling als:
• kinderen uit uw gezin in het schooljaar 2018-2019 en/of 2019-2020 recht had-

den op een schooltoelage of een schooltoeslag 
EN/OF

• mama geen diploma of studiegetuigschrift heeft van het secundair onderwijs

2. Afstand en voorkeur
Per school worden alle aangemelde kinderen gerangschikt volgens 2 criteria: af-
stand tot de school en voorkeur voor de school.
Een school bepaalt zelf of ze het accent legt op kinderen die dicht bij de school 
wonen of op de voorkeur van de ouders. Alle Bierbeekse scholen hebben gekozen 
voor de verdeling 70% op basis van voorkeur en 30% op basis van afstand.

Voorkeur:
Voor de eerste 3 scholen waarvoor u uw kind aanmeldt, krijgt u een extra kans bij 
het toekennen van de vrije plaatsen.

Afstand:
Voor afstand wordt rekening gehouden met het domicilieadres van het kind en met 
het eventuele werkadres.
De afstand wordt berekend in vogelvlucht.
De computer wijst elke leerling toe aan een school. Een gerechtsdeurwaarder is 
aanwezig bij de toewijzing en controleert de procedure.

Wilt u meer informatie, kijk op https://meldjeaan.leuven.be onder de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ of 
bekijk de filmpjes op de website.
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Hoe inschrijven?
1) Maak een afspraak met de school die wordt vermeld in de e-mail.
2) Ga naar de school om uw kind in te schrijven.
3) Uw inschrijving is pas definitief als u akkoord gaat met het schoolreglement en 
het pedagogisch project van de school.

Wat moet u meebrengen?
Indien mogelijk neemt u de kids-ID of ISI+-kaart van uw kind mee. Indien uw kind 
geen officieel document heeft, zal de school een andere oplossing zoeken.
Indien u een schooltoelage ontvangt, breng dan een bewijs mee zoals een brief of 
een rekeninguittreksel.
De gegevens van uw kind worden genoteerd op een inschrijvingsformulier. 

Wat gebeurt er als uw kind niet 
ingeschreven kan worden in een 
gekozen school?
Als één of meer van de scholen die u gerangschikt had, geen plaats meer heeft, 
komt uw kind automatisch op de wachtlijst van die school/scholen te staan.
U ontvangt dan een mededeling(en) van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit is dus 
een objectief bewijs van de plaats op de wachtlijst van een school.
De wachtlijst is geldig tot en met woensdag 7 oktober 2020. Voor kleuters geboren 
in 2018 is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2021.
De wachtlijst is enkel gebaseerd op het criterium “afstand van het domicilieadres 
van het kind tot de school”. Het criterium voorkeur speelt hier niet langer mee.
Als er toch een plaats vrijkomt in één van deze scholen dan neemt de school 
contact met u op. Als u wilt, kunt u uw kind toch nog inschrijven in deze school. Dat 
kan zelfs als u uw kind ondertussen al hebt ingeschreven in een andere school.

Wat krijgt u mee? 
• Bewijs van gerealiseerde inschrijving en/of inschrijvingsfiche
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Bierbeekse scholen voor 
gewoon basisonderwijs 

GBS ’t Klavertje Bierbeek - lager onderwijs  
Schoolstraat 37 - Bierbeek - 016 46 37 02 -
www.gemeenteschoolbierbeek.be

Kleutervestigingen ’t Klavertje Bierbeek
• K.S. Hoofdschool: Schoolstraat 37 - Bierbeek
• K.S. Bierbeek-centrum : Speelpleinstraat 10 D - Bierbeek
• K.S. Lovenjoel : Stationsstraat 76 - Lovenjoel
• K.S. Opvelp : Hoegaardsesteenweg 10 A - Opvelp 
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Sint-Pietersschool - Kloosterstraat 2 - Korbeek-Lo  
016 46 03 60 - www.sint-pietersschool.be 

VGBKS De Kinderberg - Bergstraat 18 - Bierbeek
016 46 40 37 - www.vrijeschoolbierbeek.be 
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Bierbeekse scholen op de kaart 

1. GBS ’t Klavertje Bierbeek - hoofdschool

2. GBS ’t Klavertje Bierbeek - kleuterschool Bierbeek-centrum

3. GBS ’t Klavertje Bierbeek - kleuterschool Lovenjoel

4. GSB ’t Klavertje Bierbeek - kleuterschool Opvelp

5. Sint-Pietersschool

6. VGBS De Kinderberg

7. BuBao Ten Desselaer 
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BuBao Ten Desselaer - Klein Park 4 - 3360 Lovenjoel 
016 85 21 70 - www.tendesselaer.be

Buitengewoon basisonderwijs
Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bepaalde kinderen zijn er 
ook scholen voor buitengewoon onderwijs.
Voor het buitengewoon onderwijs heeft u een verslag voor toegang tot het buiten-
gewoon onderwijs nodig dat een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) op-
maakt. Het adres van het CLB vindt u terug op pag.14.
Een verslag wordt niet zomaar gemaakt. Hiervoor is onderzoek en advies nodig.
Daarom is het belangrijk om op tijd contact op te nemen met het CLB. Samen kan 
gezocht worden naar een gepaste school voor uw kind. 
Er dient niet aangemeld te worden voor het buitengewoon onderwijs.

In Bierbeek is er een basisschool voor buitengewoon onderwijs. Hier kunnen kinde-
ren terecht van type 3 (kinderen met moeilijkheden met sociale interactie) en  
type 9 (kinderen met een autismespectrumstoornis).
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Hulp nodig van het CLB?
Wenst u hulp bij het lezen van deze brochure of bij het aanmelden, dan kan het 
CLB helpen:

Vrij CLB Leuven
Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor vrij en gemeentelijk onderwijs
begeleidt scholen, ouders en leerlingen van vrij en gemeentelijk onderwijs in de 
regio Leuven en de regio Overijse-Tervuren-Zaventem.

Karel van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven - 016 28 24 00
info@vclbleuven.be - www.vclbleuven.be

Ondersteuning van de gemeente? 
Als u zelf geen compoter hebt, kan u een computer gebruiken in de bibliotheek van 
Bierbeek of in Korbeek-Lo.

U kan ook begeleiding krijgen bij het aanmelden in één van de Bierbeekse basis-
scholen. Maak hiervoor eerst een afspraak a.u.b. 

Of u kan in het gemeentehuis terecht op een speciale zitdag bij de dienst Burger-
zaken op woensdag 11 maart van 13.30 uur tot 15.30 uur. Past dit moment niet, 
maak dan een andere afspraak bij de dienst burgerzaken - 016 46 87 60 -  
burgerzaken@bierbeek.be. 

Meer info op www.bierbeek.be/meld-je-aan
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Schooltoelage

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinder-
bijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair 
onderwijs) worden vanaf het schooljaar 2019-2020 vervangen door de school-
toeslag en worden automatisch toegekend via het Groeipakket. 

De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen 
voor studenten in het hoger onderwijs.
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BELANGRIJKE TIPS 

• Alle info vindt u op https://meldjeaan.leuven.be  
Bekijk zeker ook de instructiefilmpjes. 

• Maak gebruik van de openkijkdagen. Breng een bezoek aan één of meer scho-
len op woensdag 12 februari (9 tot 12 uur) of op donderdag 12 maart (14 
tot 17.30 u) 

• Aanmelden ≠ inschrijven en inschrijven ≠ instappen op school 

• Er zijn 3 periodes om aan te melden:

• Na deze periode heb je geen voorrang meer! 

• Is het moeilijk om dit zelf te doen, vraag dan hulp (zie blz. 14)  

• Als je kind niet ingeschreven geraakt in een school, dan kom je op een wacht-
lijst terecht. Zoek intussen een andere school.  

PERIODE 1: Voorrang voor kinderen die al een broer of zus hebben in de 
school en kinderen van het personeel
• Aanmelden: van dinsdag 7 januari t.e.m. dinsdag 21 januari 2020 (17 uur)
• Bericht: op dinsdag 18 februari 2020 
• Inschrijven van maandag 2 maart t.e.m. dinsdag 31 maart 2020 

PERIODE 2: Alle kinderen
• Aanmelden: van maandag 2 maart t.e.m. dinsdag 31 maart 2020 (17 uur)
• Bericht: op dinsdag 28 april 2020
• Inschrijven van maandag 4 mei t.e.m. dinsdag 26 mei 2020

PERIODE 3: Inschrijvingsperiode voor kinderen die nog geen plaats  
vonden vanaf vrijdag 29 mei 2020

v.u. Lokaal OverlegPlatform Leuven Basisonderwijs i.s.m. gemeente Bierbeek - december 2019


