
        

Naar een 
Nederlandstalige 
basisschool  
in Brussel?

SCHOOL

• Als je kind geboren is in 2017

• Als je kind ouder is, maar nog niet naar school gaat

• Als je kind van school verandert

Vanaf 1 oktober  
vind je alle info op
INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE

inschrijveninbrussel.be

Op inschrijveninbrussel.be 
vind je een vertaling 
van deze brochure in 
verschillende talen:

Français, English,  العربية , Türk, 
Deutsch, Español, Italiano.

Heb je vragen over de 
inschrijvingsprocedure?

INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE 
02 553 30 20 

Iop.brussel@vlaanderen.be

Schooljaar 2019-2020

!!!  BELANGRIJK

 Er is veel vraag naar Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel. Soms is er te 
weinig plaats. Enkele tips om meer 
kans te hebben op een plaats.

• Kies meerdere scholen.

• Neem als eerste keuze een 
school met voldoende plaatsen, 
dicht bij je huis of je werk.

• Kies scholen met veel vrije 
plaatsen voor je voorrangsgroep 
(Nederlandstalig, GOK of  NGOK).

 Gaat je kind van de kleuterschool 
naar het 1ste leerjaar? Dan moet je 
soms opnieuw inschrijven in dezelfde 
school. Contacteer de school.

 Scholen voor buitengewoon 
onderwijs hebben een eigen 
inschrijvingsprocedure. Kijk op 
inschrijveninbrussel.be.

1000 BRUSSEL
• Muntpunt | Munt 6, 1000 Brussel | 02 278 11 11  

Op maandag van 16 tot 19 u. | Op woensdag van 
14 tot 19 u. | Op zaterdag van 10 tot 12 u. | Extra: 
Op vrijdag 1 februari 2019 van 10 tot 15 u.

• Nota Bene, BRAVVO vzw | Kazernestraat 37, 1000 Brussel  
Op afspraak: 02 279 65 17 | Alleen voor inwoners van  
Brussel-Stad, Laken, Haren of Neder-Over-Heembeek

• De Buurtwinkel | Anneessensplein 13, 1000 Brussel,  
02 512 69 85 | Op dinsdag van 9.30 u. tot 12.30 u.  
Op donderdag van 9.30 u. tot 12.30 u.

1020 LAKEN
• GC Nekkersdal | Emile Bockstaellaan 107,  

1020 Laken | Alleen op afspraak: 02 421 80 60

1030 SCHAARBEEK
• Déclic Schoolherinschakeling en bemiddelingsdienst 

Vanderlindenstraat 121, 1030 Schaarbeek  
Alleen op afspraak: 02 240 63 08

• Agentschap Integratie en Inburgering -  
vestigingsplaats Schaarbeek | Colignonplein 10, 1030 
Schaarbeek, 02 501 66 80 | Op maandag van 9 tot 10 u. | Op 
woensdag van 14 tot 15 u. | Op donderdag van 17 tot 18 u.

• Openbare Nederlandstalige bibliotheek 
Schaarbeek | Lambermontlaan 224, 1030 
Schaarbeek  | Alleen op afspraak: 02 245 32 90

1060 SINT-GILLIS
• GC Pianofabriek | Fortstraat 35, 1060 

Sint-Gillis  | Alleen op afspraak: 02 541 01 70

1070 ANDERLECHT
• Steunpunt Schoolvragen | De Fiennesstraat 71, 

1070 Anderlecht | Alleen als je in Anderlecht 
woont of naar school gaat | Collectieve 
aanmeldingen op afspraak: 02 529 88 52

• Huis der Gezinnen | Veeartsenstraat 20, 1070 Anderlecht 
Alleen op afspraak: 02 526 16 30 of 0473 83 16 67

1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
• Foyer | Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-

Molenbeek, 02 411 74 95 | Maandag en dinsdag 
van 13.30 u. tot 15.30 u. | Woensdag van 16 u. 
tot 17.30 u.  | Donderdag van 10 u. tot 12 u. 

• GC De Vaartkapoen | Schoolstraat 76, 1080 Sint-Jans-
Molenbeek  | Alleen op afspraak: 02 413 04 10 

1081 KOEKELBERG
• Gemeentelijke openbare bibliotheek 

Koekelberg | Sint-Annakerkstraat 63, 1081 
Koekelberg | Alleen op afspraak: 02 411 08 65

• GC De Platoo | Pantheonlaan 14, 1081 Koekelberg 
Alleen op afspraak: 02 412 00 50

1082 SINT-AGATHA-BERCHEM
• GC De Kroon | Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 

Sint-Agatha-Berchem | Alleen op afspraak: 02 482 00 10
• Dienst schoolbemiddeling | Koning Albertlaan 33, 1082 

Sint-Agatha-Berchem | Alleen op afspraak: 02 469 37 69 
• Gemeentelijke Nederlandstalige openbare 

bibliotheek | Kerkstraat 131, 1082 Sint-Agatha-
Berchem | Alleen op afspraak: 02 468 02 15

1083 GANSHOREN
• Schoolantenne Eureka | François 

Beeckmansstraat 48, 1083 Ganshoren | Alleen 
op afspraak: 02 563 19 90 of 02 563 19 91

1090 JETTE
• Intervalle Jette | A. Vandenschrieckstraat 77, 

1090 Jette | Alleen op afspraak: 02 423 11 59

1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK
• GC Nohva | Peter Benoitplein 22, 1120 Neder-Over-

Heembeek | Alleen op afspraak: 02 268 20 82

1130 HAREN
• GC De Linde | Kortenbachstraat 7, 1130 Haren, 02 242 31 47 

Maandag tot donderdag van 9 u. tot 17 u.  
Op vrijdag van 9 u. tot 16 u. 

1140 EVERE
• Preventiedienst Evere - sectie Schoolbemiddeling 

Lindestraat 255, 1140 Evere | Alleen op 
afspraak: 02 852 57 95 of 02 216 30 75

1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
• Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe  

Grote Prijzenlaan 63, 1150 Sint-Pieters-Woluwe  
Alleen op afspraak: 02 773 18 80

1170 WATERMAAL-BOSVOORDE
• GC WABO | Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-

Bosvoorde | Alleen op afspraak: 02 675 40 10

1180 UKKEL
• Openbare bibliotheek Ukkel | De Broyerstraat 27, 

1180 Ukkel | Alleen op afspraak: 02 331 28 24

1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
• GC Op-Weule  | Sint-Lambertusstraat 91, 1200 

Sint-Lambrechts-Woluwe | Alleen op afspraak: 02 775 92 00

1210 SINT-JOOST-TEN-NODE
• GC Ten Noey | Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-

ten-Node | Alleen op afspraak: 02 217 08 82
• Openbare bibliotheek Sint-Joost-ten-Node  

Grensstraat 2, 1210 Sint-Joost-ten-Node 
Alleen op afspraak: 02 201 00 97

Hulp nodig bij de aanmelding?  
Deze organisaties helpen je bij de aanmelding in januari 2019:
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Hulp nodig bij  
de aanmelding?  

Deze organisaties helpen je bij 
de aanmelding in januari 2019:

Besoin d’aide lors  
des préinscriptions?  
Ces organisations pourront 
vous aider en janvier 2019:

Need help in applying  
for a place?   

These organisations will help you with 
your application in January 2019:

Wie heeft voorrang?

 Broers en zussen kunnen eerst 
inschrijven, samen met kinderen 
van personeel. Ga naar de school 
tussen 5 november (8 u.) en 16 
november 2018 (16 u.). Andere kinderen 
kunnen nog niet inschrijven.

 Daarna is er voorrang voor: kinderen 
met Nederlandstalige ouders, 
NGOK-kinderen en GOK-kinderen. 
GOK-kinderen zijn kinderen van wie 
de moeder geen diploma secundair 
onderwijs heeft of die een schooltoelage 
krijgen. Bij NGOK-kinderen is dat niet 
zo. Verzamel de nodige documenten. 
Kijk op de website voor meer info.



    

JAN  Januari – februari 2019

 Meld je kind aan op  
inschrijveninbrussel.be tussen 7 januari  
(9 u.) en 1 februari 2019 (16 u.). Het 
exacte moment is niet belangrijk.

 Voor alle kinderen die geboren zijn in 
2017, voor oudere kinderen die nog 
niet naar school gaan en voor alle 
kinderen die van school veranderen.

 Om je kind aan te melden heb je nodig:

• het rijksregisternummer (nationaal 
nummer) van je kind. Kijk daarvoor op 
de identiteitskaart van je kind of op 
een kleefbriefje van het ziekenfonds;

• een lijstje met de scholen van je keuze.

 Heeft je kind voorrang? Verzamel de 
nodige documenten. Stuur ze naar het 
LOP (lop.brussel@vlaanderen.be), ten 
laatste drie werkdagen na de aanmelding.

Voorrangsgroep Nederlandstalige ouder:

• Een bewijs van de kennis van 
het Nederlands van één ouder. 
Kijk op inschrijveninbrussel.be 
voor alle informatie;

• Een bewijs van de relatie tussen  
ouder en kind: kopie van de Kids-ID,  
de geboorteakte of het attest 
van gezinssamenstelling.

Voorrangsgroep GOK/ niet GOK-
leerlingen:

GOK: een bewijs dat het gezin een 
schooltoelage kreeg in het schooljaar 
2017-2018 of 2018-2019;

Niet GOK: geen documenten nodig voor 
de aanmelding. 

SCHOOL

Je kind inschrijven in het 
Nederlandstalig kleuter- of  
lager onderwijs in Brussel?  
Informeer je op tijd.

Stap voor sta
p

OKT  Oktober – december 2018 

 Bezoek verschillende scholen en 
praat met andere ouders. Kijk op 
inschrijveninbrussel.be. Je vindt er 
informatie over hoe en wanneer 
je scholen kunt bezoeken.

 Ga naar een infomoment over de 
aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

• 23 oktober 2018 van 16 u. tot 18 u.  

• 23 oktober 2018 van 19.30 u. tot 21.30 u.
Administratiehuis van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie | Emile 
Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

• 9 januari 2019 van 15 u. tot 17 u.
Muntpunt | Munt 6, 1000 Brussel

Reserveer een plaats via 
inschrijveninbrussel.be  

 Broers en zussen kunnen eerst 
inschrijven, samen met kinderen 
van personeel. Ga naar de 
school tussen 5 november (8 u.) 
en 16 november 2018 (16 u.).

 Wil je voorrang Nederlands, maar heb 
je geen diploma of bewijs van een 
niveau B2? Maak dan een afspraak 
voor een taaltest bij het Huis van 
het Nederlands (02 501 66 98 of via 
www.huisnederlandsbrussel.be).

 Vanaf 20 december 2018 kan 
je het overzicht van de vrije 
plaatsen per school op 
inschrijveninbrussel.be bekijken.

MAA  Maart – april 2019

 13 maart 2019: je krijgt een e-mail 
of brief met het resultaat van je 
aanmelding. Je vindt het resultaat ook 
op inschrijveninbrussel.be. Log in met 
het rijksregisternummer (nationaal 
nummer) van je kind en je paswoord.

 Van 18 maart tot 5 april 2019: ga 
naar de school en schrijf je kind in.

Om je kind in te schrijven heb je nodig:

• de brief of e-mail die zegt naar 
welke school je mag gaan;

• de identiteitskaart van je kind of een 
kleefbriefje van het ziekenfonds;

• een geldig bewijs van het 
domicilieadres van het kind.

Heb je een werkadres ingevuld? Breng dan 
een geldig bewijs van je werk mee.

 Geen plaats? Haal dan het 
weigeringsdocument af in de school. Zo 
kom je op de wachtlijst van de school.

De school contacteert je als er een plaats 
vrijkomt. Haal je het weigeringsdocument 
niet? Dan heb je geen plaats op de 
wachtlijst. 

De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 
2019. Voor kinderen geboren in 2017, is de 
wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2020.

MEI  Mei 2019

 Vanaf 20 mei vind je op 
inschrijveninbrussel.be opnieuw een 
overzicht van de vrije plaatsen.

 Heeft een school nog plaats? Dan kan 
iedereen inschrijven vanaf 23 mei 2019, 
om 8 u. Ga dan zo snel mogelijk naar 
de school. Indien er geen plaatsen meer 
zijn, kom je op de wachtlijst.

JUL  Juli – augustus 2019

 Vakantie tot en met 31 augustus 2019

JUL  September 2019

 2 september 2019: eerste schooldag




