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Naar school in Affligem
Is jouw kind geboren in 2020? Dan zoek je misschien een plekje in  
een school in Affligem? Alle basisscholen in Affligem werken met één 
centraal systeem. Dat betekent dat je eerst via een website laat weten  
op welke school je je kind wil inschrijven, en hem of haar pas nadien  
gaat inschrijven op de school zelf.

Voor wie?
›  Alle kinderen geboren in 2020 

(ook als ze pas starten in 
september 2023) moeten zich 
aanmelden.

›  Ook broers of zussen van 
kinderen die reeds op school 
zitten, en kinderen van personeel 
moeten aanmelden, hier 
gelden uiteraard de wettelijke 
voorrangsregels.

›  Alle kinderen die van school 
veranderen of kinderen die voor 
het eerst worden ingeschreven 
in een Affligemse school moeten 
ook aanmelden.

Digitaal aanmelden  
schooljaar 2022-2023
De eerste aanmeldingsperiode voor 
voorrangsgroepen, broers/zussen en 
kinderen van personeel, loopt van  
1 februari tot en met 15 februari 
2022. Alle overige kinderen kunnen 
aanmelden tussen 8 maart en 1 april 
2022. 

Belangrijk om te weten: de snelheid 
waarmee dit aanmelden gebeurt, 
heeft geen invloed op de toekenning 
van plaatsen. Het belangrijkste 
voordeel van dit systeem is, dat het 
wachtrijen voor de schoolpoort zal 
vermijden. Tegelijkertijd verhoogt 
het ook de kans om een plaats in de 
school van voorkeur te bemachtigen. 

Nadat je je kind online hebt 
aangemeld, moet je hem of haar nog 
steeds gaan inschrijven op school. 
Pas dan is de inschrijving definitief. 
Deze inschrijvingsperiode loopt van  
3 mei tot en met 25 mei 2022. 

Infoavond aanmeldings-  
en inschrijvingsprocedure 
basisscholen Affligem
Op donderdag 13 januari vindt er een 
online infomoment plaats over het 
digitaal aanmelden. Meer info kan  
je terugvinden in de rubriek  
‘UIT in Affligem’.

Scholen in Affligem:

'T LESSENAARTJE (GO!)  
Ternatsestraat 9 
1790 Essene 
02 582 37 87 
directeur@bsaffligem.be 
https://www.bsaffligem.be/

DE KLIMMING (GVBS)  
Assestraat 5 
1790 Essene 
02 582 20 17 
directie@klimming.be 
https://www.deklimming.be/

SINT-VINCENTIUSSCHOOL  
BELLESTRAAT (GVBS)  
Bellestraat 4 
1790 Hekelgem 
053 66 36 90 
pedagogisch.directeur@ 
svshekelgem.be 
http://www.vincentiusschool.be/

SINT-VINCENTIUSSCHOOL 
LANGESTRAAT (GVBS)  
Langestraat 187 
1790 Hekelgem 
053 66 36 90 
pedagogisch.directeur@ 
svshekelgem.be 
http://www.vincentiusschool.be/

DE REGENBOOG (GO!) 
Driesstraat 9 
1790 Teralfene 
053 66 60 62 
directeur@bsaffligem.be 
https://www.bsaffligem.be/

SINT-JAN (GVBS)  
Balleistraat 20 
1790 Teralfene 
053 68 44 35 
directie@sint-jan.be 
https://sint-jan.be/

Heb je vragen of wil je extra info?  
Mail naar onderwijs@affligem.be

01/02  Start aanmelden  
voorrangsgroepen

15/02  Einde aanmelden  
voorrangsgroepen

16-18/02  Ordenen aanmeldingen 
voorrangsgroepen

22/02  Toekennen tickets  
voorrangsgroepen

08/03  Start aanmelden  
overige leerlingen

01/04  Einde aanmelden  
overige leerlingen

4-15/04  Verwerken aanmeldingen 
overige leerlingen

19/04  Definitieve ordening  
overige leerlingen

20-22/04  Toekennen tickets  
overige leerlingen

3/05  Start inschrijvingen  
(verzilveren tickets)

25/05  Einde inschrijvingen  
(verzilveren tickets)

31/05-6/06  Opvisperiode wachtlijsten
8/06  Start vrije inschrijvingen

Aanmelden via:
https://affligem.aanmelden.in
Inschrijving op afspraak
tijdens de schooluren
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