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INSCHRIJVEN IN EEN
DENDERMONDSE SCHOOL

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS DENDERMONDE
VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2019 OF VROEGER
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Beste ouder

Is je kind geboren in 2019?
Wens je een andere school voor je kind?

Deze brochure geeft informatie over de inschrijvingen in  
het kleuter- en lager onderwijs voor alle scholen in Dendermonde. 

Het is belangrijk om je kind tijdig in te schrijven in de school van je 
voorkeur. Dit kan enkel tijdens specifieke inschrijvingsperiodes die centraal 
zijn afgestemd voor alle Dendermondse basisscholen. Deze periodes 
gelden ook voor kinderen die van school willen veranderen. 

Een school kiezen voor je kind is een belangrijke keuze.  
Neem er tijd voor, verken (digitaal) verschillende scholen,  
maar kies vooral een school waar je je goed bij voelt.

Je vindt alle info over inschrijven op een Dendermondse school op  
www.naarschoolindendermonde.be.

We wensen jouw kind een fijne start!

LOP Dendermonde Basisonderwijs
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Als je kind 2 jaar en 6 maanden is, mag het starten op één van de volgende instapdagen:

kinderen geboren t.e.m. starten op dus vanaf …

01/03/2019 1ste schooldag van september 01/09/2021

08/05/2019 1ste schooldag na de herfstvakantie 08/11/2021

10/07/2019 1ste schooldag na kerstvakantie 10/01/2022

01/08/2019 1ste schooldag van februari 01/02/2022

07/09/2019 1ste schooldag na krokusvakantie 07/03/2022

19/10/2019 1ste schooldag na paasvakantie 19/04/2022

30/11/2019 1ste schooldag na het hemelvaartverlof 30/05/2022

Vanaf 01/12/2019 1e schooldag van september 2022 01/09/2022

Kinderen geboren op 1 december 2019 of later kunnen pas instappen op 1 september 2022. 
Schrijf je kind geboren in 2019 nu in!!

Een handige tool voor het berekenen van de instapdag van jouw kind vind je op  
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Wanneer mag mijn kind naar school?
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Wie mag inschrijven?
• Alle kinderen die geboren zijn in 2019 en voor de eerste keer  

naar school gaan, ook al is dit pas in september 2022.

• Oudere kinderen die vanaf volgend schooljaar  
van school willen veranderen.

Tips!
• Raadpleeg  

www.naarschoolindendermonde.be

• Contacteer de school

• Raadpleeg de website van de school

• Respecteer de coronamaatregelen!



PERIODE 1: Broers/zussen en kinderen van personeel

• Inschrijfperiode voor broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn in de school. 
• Inschrijfperiode voor kinderen van personeel van de school. 

PERIODE 2: Start inschrijvingen voor iedereen in het buitengewoon onderwijs

Schrijf je kind zeker tijdig in in het buitengewoon onderwijs!

ma 3 mei 2021: Vrije inschrijvingen buitengewoon kleuteronderwijs type 2 en type 9
di 4 mei 2021: Vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 2
do 6 mei 2021: Vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type 9
vr 7 mei 2021: Vrije inschrijvingen buitengewoon lager onderwijs type BasisAanbod

22 maart tot en met 22 april 2021

Vanaf 3 mei 2021

Je kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs

Wanneer spreken we van een indicatorleerling?
• Het gezin kreeg vorig schooljaar een schooltoeslag. 
• De moeder heeft geen diploma secundair onderwijs. 

Je kind inschrijven in het gewoon onderwijs
PERIODE 1: Broers/zussen en kinderen van personeel

• Inschrijfperiode voor broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn in de school. 
• Inschrijfperiode voor kinderen van personeel van de school.

PERIODE 2: Start inschrijvingen voor iedereen in het gewoon onderwijs

Schrijf je kind zeker tijdig in in het gewoon basisonderwijs!

Voor de paasvakantie (tot 19 maart 2021) houden scholen in het gewoon basisonderwijs 
een aantal plaatsen vrij voor indicatorleerlingen en een aantal voor niet- indicatorleerlingen. 
Zo krijgen kinderen uit alle soorten gezinnen een kans en komt er goede sociale mix in  
de school. De directie of het secretariaat van het gewoon onderwijs kan je kind inschrijven 
als er een vrije plaats is. Op www.naarschoolindendermonde.be kan je een update 
raadplegen van de vrije plaatsen per school en per leerjaar.

Als een school of klasgroep volzet is, krijg je een formulier  
‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’ mee of toegestuurd.

1 februari tot en met 26 februari 2021

Vanaf 1 maart 2021
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Kreeg je kind een formulier ‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’?
De school weigert je kind als er geen vrije plaatsen meer zijn en bezorgt je  
een formulier ‘Mededeling van een niet - gerealiseerde inschrijving’.

Wens je ondersteuning in het zoeken naar een nieuwe school?
• Contacteer het CLB.  
• Voor meer info kan je ook terecht bij het LOP. Contacteer Mevr. Liesbeth Croene 

(Deskundige bij LOP Dendermonde basisonderwijs)  liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

Als je denkt dat de school je kind onterecht weigert,  
kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 02 553 95 61  /   commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Goed om weten!
De school heeft gegevens van 
de kids-ID of de ISI+ kaart 
van je kind nodig!

Om te bepalen tot welke 
doelgroep je kind behoort zal 
de school je volgende vragen 
stellen bij de inschrijving:
• Krijgt je gezin een 

schooltoeslag?

• Wat is het diploma van  
de moeder van het kind?

Hoe inschrijven?
Alle basisscholen passen de coronamaatregelen strikt toe.
Afhankelijk van de kleurcode kan je jouw kind fysiek of digitaal inschrijven op school.

Bij het digitaal inschrijven bezoek je de website van de school naar voorkeur en  
vul je het digitaal inschrijvingsformulier in.

Bij code groen en geel kan je jouw kind fysiek op school inschrijven. Draag steeds een mondmasker! 

Opgelet! In BuBaO Óscar Romerocollege campus Het Laar wordt enkel digitaal ingeschreven.

Code groen Fysieke inschrijving

Code geel Fysieke inschrijving

Code oranje Digitale inschrijving of fysieke inschrijving op afspraak

Code rood Digitale inschrijving

Wat is het LOP?
Het LOP (Lokaal Overlegplatform 
voor gelijke onderwijskansen) is 
een overlegorgaan van alle scholen 
uit Dendermonde en hun partners 
zoals het CLB, het stadsbestuur... 
We maken er samen afspraken om meer gelijke 
onderwijskansen voor alle leerlingen te realiseren. 
Het LOP is een initiatief van het Vlaams Ministerie 
van Onderwijs en Vorming. 

Het LOP kan bemiddelen in moeilijke situaties.  
Bv. als een school je kind weigert om in te schrijven 
omdat het bijzondere zorgen nodig heeft die de 
school niet kan bieden.
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Hulp of meer info nodig?
Raadpleeg de website  www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/inschrijven-in-een-school of 
bel naar het gratis nummer 1700.

DIENST ONDERWIJS 
 Administratief Centrum,  

Franz Courtensstraat 11, Dendermonde
 052 25 10 95
 onderwijs@dendermonde.be
 Op afspraak.

CAMPUS DE KROON 
 Huis van het Kind Dendermonde, 

Kroonveldlaan 40, Dendermonde
 052 27 27 94
 info@huisvanhetkind-dekroon.be
 www.huisvanhetkind-dekroon.be

VRIJ CLB WAAS EN DENDER
 Dijkstraat 43, Dendermonde
 03 316 20 30
 https://www.vrijclb.be/

vrij-clb-waas-en-dender
 Elke werkdag van 8.30u tot 12.00u  

en 13.00u tot 16.30u.
 Voor vakantieregeling zie website.

 
GO! CLB PRISMA
 Grote Markt 25, Dendermonde
 052 33 88 80
 info@go-clbprisma.be
 www.go-clbprisma.be
 Elke werkdag van 8.30u tot 12.00u  

en 13.00u tot 16.30u.
 Voor vakantieregeling zie website.

LOP BASISONDERWIJS DENDERMONDE
LOP deskundige Liesbeth Croene
 0473 93 89 25
 www.naarschoolindendermonde.be

BRUGFIGUUR
Wanneer je nood hebt aan hulp, informatie  
of ondersteuning omtrent kinderopvang,  
vrije tijd, gezondheid, financiën, opvoeding, 
huisvesting,… kan je terecht bij Wies Dierickx.
 052 37 85 11
 wies.dierickx@dendermonde.be

Schooltoeslag
De Vlaamse gemeenschap kan geld geven aan ouders die het financieel moeilijk hebben.  
Dit heet schooltoeslag. Deze schooltoeslag wordt automatisch toegekend via het Groeipakket 
voor kinderen vanaf 3 jaar in het basisonderwijs. Een voorwaarde is wel dat je kind voldoende 
vaak naar school gaat. Voor meer informatie:  www.groeipakket.be of 1700  
(gratis nummer, elke werkdag tussen 9.00u en 19.00u).

Hoeveel kost de school tijdens schooljaar 2020-2021?
De lessen zijn gratis in elke school. De scholen mogen wel een klein bedrag vragen  
voor toezicht, maaltijden en uitstappen die langer dan één dag duren.  
Het maximumbedrag voor materialen en activiteiten is per schooljaar: 
• Tot 45 euro voor kleuters
• Niet meer dan 90 euro voor kinderen in de lagere school 

Je kind zal vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar in totaal nooit meer dan 
445 euro betalen voor uitstappen van meer dan één dag.
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Contactgegevens scholen

GO! Basisschool Atheneum 

 Directeur: mevr. Kathy Van Langenhoven
 directie.bs@kad.be 
 www.kad.be

Hoofdvestiging
 Zuidlaan 3, Dendermonde
 052 25 17 78

 
 
 

GO! Leefschool Dendermonde
 Posthoornstraat 20, Dendermonde
 052 21 30 06    0496 68 51 19

Buitengewoon Basisonderwijs  
Óscar Romerocollege campus Het Laar
type 2, type 9 en type Basisaanbod

 Directeur: dhr. Joris Vergeylen 
 052 21 52 13 
 hetlaar@romerocollege.be 
 www.romerocollege.be
 
Lagere school:  
type 2, type 9 en type Basisaanbod
 Zuidlaan 34, Dendermonde

 
 
 
 
 
 
 
Kleuterschool:  
type 2 en type 9
 Begijnhof 15, 37, 38, Dendermonde

Basisscholen Óscar Romerocollege

 Directeur: mevr. Isabelle Putteman
 basisschool@romerocollege.be
 www.romerocollege.be

Campus Centrum 
 Sas 38, 39, Dendermonde
 052 22 28 16
 Sas 32, Dendermonde 
 052 25 88 92

 
 
Campus Pater De Smet 
 Pater De Smetlaan 39, Dendermonde
 052 25 88 92

Campus Pijnderslaan 
 Pijnderslaan 90, Dendermonde
 052 22 28 16

INFOMOMENT 
enkel op afspraak

Dendermonde
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De Toverboon
Gemeentelijke Basisschool Boonwijk 

 Directeur: mevr. Sandra Mannaert
 Denderbellestraat 2 A, Sint-Gillis
 052 21 46 03 
 toverboon@dendermonde.be 
 www.detoverboon.be 

HEHAschool

 Directeur: mevr. Kim De Wolf
 Otterstraat 179, Sint-Gillis-Dendermonde
 052 21 82 39 
 kim.dewolf@heha.be
 www.heha.be

Vestigingsplaats Kleuterschool Hulleken
 Hullekenstraat 202, Sint-Gillis
 052 21 70 76 

Vestigingsplaats Kleuterschool Tuinwijk
 Dr. De Witteplein, Sint-Gillis
 052 21 31 30

GO! Basisschool De Bijenkorf

 Directeur: mevr. Anne D’Hondt
 Koning Albertstraat 45, Sint-Gillis-Dendermonde
 052 21 40 40 
 directie@bijenkorf-dendermonde.be
 www.bijenkorf-dendermonde.be 

Sint-Gillis Dendermonde
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’t Kraaiennest 
Gemeentelijke Basisschool Grembergen

 Directeur: mevr. Anneke Gabriel
 Rootjensweg 76, Grembergen
 052 21 28 95 
 gemeenteschool.grembergen@dendermonde.be
 www.tkraaiennest-grembergen.be

GO! Basisschool ’t Vlasbloempje 

 Directeur: mevr. Leslie Colpaert
 Verbindingsstraat 24, Grembergen
 052 21 34 23
 directie@tvlasbloempje.be
 www.tvlasbloempje.be 

VLEK Vrije Basisschool

 Directeur: dhr. Luk De Mey
 Rootjensweg 78, Grembergen
 052 21 15 28
 0486 70 79 04
 vrijebasis.grembergen@skynet.be
 www.vlekgrembergen.be 

Grembergen
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De Schakel
Gemeentelijke Basisschool Baasrode 

 Directeur: dhr. Bjorn Verheyden 
 Molenberg 9, Baasrode
 052 34 59 11 
 gemeenteschool.baasrode@dendermonde.be
 www.gemeenteschoolbaasrode.be 
 
Vestigingsplaats Kloosterstraat
 Kloosterstraat 25, Baasrode
 052 34 59 11

Visitatie Vrije Basisschool

 Directeur: mevr. Hilde Van Damme
 Rosstraat 7, Baasrode
 052 33 44 12 
 hilde.vandamme@visitatiebaasrode.be
 www.visitatiebaasrode.be 

Vestigingsplaats Vlassenbroek
 Vlassenbroek 188, Baasrode
 052 33 44 12

Baasrode

De Oogappel
Vrije Basisschool Appels

 Directeur: mevr. Sarah Van Overloop
 Hoofdstraat 18, Appels
 052 21 41 30 
 directie@deoogappel.be
 www.deoogappel.be

Appels
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Echo
Gemeentelijke Basisschool Oudegem 

 Directeur: mevr. Danny Verneirt 
 Ouburg 25, Oudegem
 052 21 87 19 
 directie@gemeenteschoolschoonaarde.be
 www.gemeenteschooloudegem.be 

Harduynschool
Vrije Basisschool Oudegem 

 Directeur: mevr. Ria Van de Steen 
 Hofstraat 37 A, Oudegem
 052 21 04 58 
 directie@harduynschool.be
 www.harduynschool.be

Oudegem

Schoonaarde

De Klinker
Gemeentelijke Basisschool Schoonaarde 

 Directeur: mevr. Danny Verneirt 
 Klinkaertstraat 28, Schoonaarde
 052 42 32 01 
 directie@gemeenteschoolschoonaarde.be
 www.gemeenteschoolschoonaarde.be 
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WE WENSEN JOUW KIND 
EEN FIJNE START!


