
Brief info inschrijvingen HHOH schooljaar 2019-2020 
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Betreft: informatie rond het inschrijven van leerlingen in VBS HHOH 

 

Beste ouders, 

Gaat je peuter, geboren in 2017 of eerder, binnenkort voor het eerst naar school? Of heb je een ouder kind 

dat binnenkort van school wil veranderen? Als je er aan denkt om je kind in te schrijven in onze school, VBS 

Heilig Hart Oud-Heverlee, dan is deze informatie zeer belangrijk! 

Lees deze informatie dus goed door, zodat je goed weet wat je moet doen om jouw kind in te schrijven in 

onze school. 

In VBS HHOH zal gewerkt worden met een digitaal aanmeldingssysteem. De inschrijving van je kind gebeurt 

in 3 stappen: 

1. Aanmelding: je meldt je kind aan via het digitaal aanmeldingsformulier op onze website: link 

2. Bevestiging: je krijgt bevestiging van de school dat je kind kan ingeschreven worden. 

3. Inschrijving: je maakt een afspraak met de school om de inschrijving definitief te doen. Dit 

betekent dat je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. 

Kinderen die 2,5 jaar zijn geworden voor 1 september kunnen meteen instappen. Kinderen die na 1 

september 2,5 jaar worden kunnen pas instappen op de eerstvolgende instapdag. 

 

WANNEER INSCHRIJVEN? 

PERIODE 1: kinderen van personeelsleden + kinderen die al een broer/zus hebben in onze school.  

Deze kinderen kunnen zich inschrijven tijdens de voorrangsperiode. Deze periode loopt van 1 september 

tot en met 15 februari. Kinderen die kunnen inschrijven in de voorrangsperiode, hoeven zich dus niet 

digitaal aan te melden. Om je kind in te schrijven tijdens de voorrangsperiode, maak je een afspraak bij de 

directie (directie.hhoh@leuven-zuid.be).  

LET OP: Je inschrijving is pas afgerond als de leerlingenfiche is ondertekend. Deze ondertekening moet 

gebeuren voor het einde van de voorrangsperiode! Nadien vervalt elk recht op voorrang. 

Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder 

hebben, al wonen ze niet samen op hetzelfde adres. 

 

PERIODE 2: alle andere kinderen 

Deze kinderen moeten zich aanmelden en inschrijven volgens volgende stappen: 

1. Aanmelding: je meldt je kind aan via het digitaal aanmeldingsformulier op onze website. 

Aanmelden kan vanaf vrijdag 1 maart 2019 om 09.00 uur tot en met vrijdag 15 maart 2019 om 

23.00 uur. 
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2. Bevestiging: je krijgt bevestiging van de school of je kind kan ingeschreven worden. 

Op woensdag 20 maart 2019 krijg je van onze school een e-mail met de bevestiging of je kind kan 

ingeschreven worden in onze school. 

3. Inschrijving: je maakt een afspraak met de school om de inschrijving definitief te maken. Dit 

betekent dat je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Je 

inschrijving is pas definitief als de leerlingenfiche is ondertekend op de school. Wanneer je je kind 

komt inschrijven, neem je best de ISI-kaart of het kids-ID mee. 

Deze inschrijving moet ten laatste gebeuren op vrijdag 26 april 2019.  

 

PERIODE 3: vrije inschrijvingen 

Als er na de reguliere aanmeldingsperiode nog vrije plaatsen zijn op onze school, kan er nog ingeschreven 

worden. De periode van vrije inschrijvingen start op dinsdag 30 april 2019 om 08.00 uur. Er moet dan niet 

meer aangemeld worden. Wie nog wil inschrijven vanaf dinsdag 23 april neemt best contact op met de 

directie (016/404458) om dit te bespreken. 

Het afstandscriterium geldt niet voor deze inschrijvingen, wel het tijdstip van inschrijving. Is er dus nog één 

vrije plaats op school, dan gaat deze plaats naar de leerling die eerst wordt ingeschreven, ook al woont de 

tweede leerling die zich aandient dichterbij. Leerlingen die zich tijdens deze periode aandienen voor 

inschrijving, zullen ook chronologisch gerangschikt worden op een eventuele wachtlijst. 

 

HOE AANMELDEN? 

1. Je opent het digitaal aanmeldingsformulier op onze website. Dit kan alleen van vrijdag 1 maart om 

09.00 uur tot en met vrijdag 15 maart 23.00 uur. 

 

2. Je vult de nodige gegevens in. Het is niet verplicht om alle vakken in te vullen indien je dit niet 

wenst. Enkel de vakken met een * zijn verplicht. 

LET OP: de gegevens dienen correct te worden ingevuld. Indien foutieve gegevens worden 

doorgegeven, kan je je je plaats op de aanmeldingslijst verliezen! 

 

3. Je stuurt het digitaal aanmeldingsformulier door en krijgt een bevestiging van de school dat de 

aanmelding is ontvangen. LET OP: dit is geen bevestiging dat je kan komen inschrijven. 

 

4. De school controleert de aanmeldingen. Indien de school tijdens de aanmeldingsperiode merkt dat 

er gegevens ontbreken of foutief zijn, neemt ze contact met je op. 

 

5. Wil je meer dan één kind inschrijven in onze school (al dan niet van hetzelfde geboortejaar), dan vul 

je voor elk kind een ander aanmeldingsformulier in. 

 

BELANGRIJK: Het tijdstip van aanmelden (tijdens de vastgelegde aanmeldingsperiode) heeft geen enkele 

invloed op de kans tot inschrijving. 

Heb je geen toegang tot een computer of internet, dan kan je steeds langskomen op school tijdens de 

aanmeldingsperiode om daar het aanmeldingsformulier in te vullen. Maak hiervoor tijdig een afspraak met 

de school (016/404458). Er zal dan iemand beschikbaar zijn om je te ondersteunen bij de aanmelding. 
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HOE WORDEN DE VRIJE PLAATSEN VERDEELD? 

Kinderen van personeelsleden en kinderen met een broer/zus op onze school, schrijven in tijdens de 

voorrangsperiode van 1 september tot en met 15 februari (zie hierboven). In de praktijk zijn zij steeds zeker 

van een plekje op onze school. 

Voor de inschrijving van de andere leerlingen wordt rekening gehouden met indicator en niet-

indicatorleerlingen en het afstandscriterium. 

 

1. Indicator en niet-indicatorleerlingen 

Onze school houdt 3% van de plaatsen vrij voor indicatorleerlingen. Dit weerspiegelt het percentage 

indicatorleerlingen in de gemeente. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat ons schoolpubliek een 

correcte weerspiegeling is van de sociale mix in onze gemeente. 

 

Je kind is een indicatorleerling als 

- Je gezin in het huidige of vorige schooljaar een schooltoelage ontving voor één of meerdere 

kinderen 

en/of 

- De moeder van je kind geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft. 

 

2. Afstandscriterium 

 

De overige vrije plaatsen worden toegekend aan de kinderen op basis van het afstandscriterium. Hiervoor 

houdt de school rekening met het opgegeven officiële verblijfsadres van je kind in het 

aanmeldingsformulier. De school berekent de wandelafstand tot het schooladres via google maps. 

 

De aangemelde kinderen worden nadien gesorteerd op basis van deze berekende wandelafstand 

verblijfsadres → schooladres. Vrije plaatsen worden toegekend op basis van deze sortering, waarbij de 

kinderen met de kortste wandelafstand eerst een vrije plaats toegekend krijgen. 

Als er bij het verdelen van de laatste vrij plaats een ex aequo is op het vlak van dit afstandscriterium, zal de 

school de laatste vrije plaats toewijzen op basis van toeval. 

In geval van verhuisplannen binnen de periode van 1 jaar kan het toekomstige adres in rekening worden 

gebracht (na het voorleggen van de nodige bewijsmaterialen). Contacteer in dit geval de school voor de 

start van de aanmeldingsperiode om jouw concrete situatie te bespreken. 

 

WAT ALS JE KIND NIET KAN WORDEN INGESCHREVEN? 

Heeft je kind geen vrije plaats op onze school, dan komt hij/zij automatisch op de wachtlijst terecht. De 

school informeert elk aangemeld kind op woensdag 20 maart 2019 of hij/zij kan ingeschreven worden. Ook 

als je dus geen vrije plaats hebt, wordt je hier op deze datum van verwittigd. 

Dit bericht komt terecht in je mailbox, op het mailadres dat je hebt opgegeven op het 

aanmeldingsformulier. Controleer die datum zeker ook je map ‘ongewenste e-mails’ of ‘spam’. 

Heb je geen informatie ontvangen. Neem dan op donderdag 21 maart contact op met de school! 
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Deze wachtlijst blijft geldig tot en met de 5e schooldag van oktober. Komt er tijdens deze periode dus een 

plaats vrij in een bepaalde leeftijdsgroep, dan wordt het eerste kind op de wachtlijst hier dadelijk van op de 

hoogte gebracht. 

 


