
 Vanaf 28 februari 2023 tot 21 maart 2023
 Aanmeldingen gebeuren digitaal
  Broers en zussen hebben, net zoals 

kinderen van personeelsleden, voorrang 
bij de inschrijvingen. Zij dienen wel op 
hetzelfde tijdstip als iedereen aangemeld 
te worden in het systeem.

Beste ouder

Vanaf het schooljaar 2023-2024 werken de Kalmthoutse scholen met een nieuw aanmeldsysteem voor 
de inschrijvingen. Alle kinderen die zich in een Kalmthoutse school willen inschrijven dienen zich eerst 
aan te melden in het aanmeldsysteem. 

Dit systeem is een direct gevolg van het nieuwe Vlaams inschrijvingingsdecreet waarbij de Vlaamse 
regering elk kind de kans wil geven om op een school van zijn of haar keuze terecht te komen. Dat kan 
enkel gegarandeerd worden met een neutraal aanmeldingssysteem. Het principe is eenvoudig: je meldt 
je aan in het systeem en ontvangt een inschrijvingsticket waarmee je je kind kan inschrijven bij een 
Kalmthoutse school. Zonder aanmeldticket kan er niet ingeschreven worden in de school. 

Opgelet: alle kinderen van het geboortejaar 2021 meld je nu al verplicht aan of schrijf je in, ook al 
starten deze kinderen pas op school vanaf 2 september 2024.

Vanaf wanneer kan je je kind 

Hoe kan je aanmelden?

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Heb je hulp nodig? 

Nieuw aanmeldsysteem voor 

Kalmthoutse kleuter- en lagere scholen

Vanaf 28 februari 2023 vind je een link  
terug op onderstaande QR-code, op  
www.kalmthout.be/registratiesysteem-
scholen en op de website van elke 
Kalmthoutse school. Met jouw eID 
of via itsme kan je 
inloggen. Hou zeker het 
rijksregisternummer van 
je kind bij de hand, want 
ook dit zal opgevraagd 
worden.

Eerst wordt er geselecteerd op schoolvoorkeur. 
Wanneer er bij de school van voorkeur meer 
aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, zal men 
per school de aangemelde kinderen rangschikken 
op afstand tot de school. Daarbij wordt enerzijds 
rekening gehouden met het domicilie-adres van het 
kind, anderzijds ook met een eventueel toekomstig 
domicilie-adres (mits het voorleggen van de nodige 
bewijsstukken). De afstand wordt berekend in 
vogelvlucht. De computer wijst elke leerling toe aan 
een school. Voor het toekennen van de plaatsen heeft 
het moment van de inschrijving geen invloed zolang 
de aanmelding gebeurt tussen 28 februari 2023 en 21 
maart 2023. 

Heb je nog vragen of opmerkingen, of kan je 
wat hulp gebruiken? Dan kan je terecht bij de 
volgende instanties:
  Helpdeskmedewerker aanmeldsysteem 

gemeente Kalmthout
 Directie van de lagere scholen
 CAW koffie en formulieren

  welzijn@kalmthout.be, 0489 23 11 47

aanmelden?


