
Inschrijven in het buitengewoon onderwijs:

• Van 19 februari tot 2 maart 2018: 
enkel broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn, 
en kinderen van personeel kunnen inschrijven.

• Vanaf 5 maart 2018: alle kinderen 

Indicatorleerlingen
voldoen aan één of meer van volgende voorwaarden:
• kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar 
   of het daaraan voorafgaande schooljaar recht hadden op een schooltoelage 
• kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft 
   en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs 

Niet-indicatorleerlingen 
voldoen aan geen van de bovenstaande voorwaarden. 

Maart 2018
Broers en zussen van leerlingen die al

ingeschreven zijn in de school kunnen inschrijven:
- van 19 tot 30 maart 2018, tijdens de schooluren

- in de school
Kinderen van personeelsleden 

kunnen inschrijven:
- van 19 tot 30 maart 2018, tijdens de schooluren

- in de school

April-Mei 2018
Leerlingen met bepaalde 

gezinskenmerken / indicator- en
niet indicator leerlingen 

(in principe voor alle leerlingen)
- van 16 april tot 18 mei  2018, tijdens de 

schooluren - in de school

Juni 2018

Alle kinderen kunnen inschrijven: 

- vanaf 1 juni 2018, tijdens de schooluren

- in de school

Inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Genk

Je wil je kind inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Genk?
Op deze tijdslijn lees je: wie kan inschrijven, wanneer je kan inschrijven, waar je kan inschrijven.

Meer informatie over inschrijvingsregels en dubbele contingentering:

Lies Zaenen - 0499/594365 
Deskundige LOP Basisonderwijs Genk

Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be 
www.inschrijvingsrecht.be
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CHECKLIST VOOR OUDERS 

Begin goed voorbereid aan de inschrijving van uw kind!

Duid hieronder aan wat bij u past. 

Zo weet u vooraf of uw kind kans maakt op voorrang en wat u zeker moet meenemen bij de inschrijving.

 Info over het kind Meebrengen bij inschrijving

 ❑ Broer of zus van een reeds ingeschreven leerling? ➜   ISI+ kaart of KIDS-id

 ❑ Kind van personeel van de school? ➜   Informatie via de school

 ❑ Kreeg uw gezin vorig schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar een school- of studietoelage?

  ➜   Een brief of rekeninguittreksel van de dienst Studietoelagen

 ❑ Diploma van de moeder ➜   Verklaring op eer die u invult op school

Checklist&Tijdslijn.indd   2 26/02/18   20:01


