
MELD JE AAN
VOOR DE 
KLEUTERSCHOOL
OF LAGERE SCHOOL

NAAR SCHOOL IN BOOM



  Is je kindje geboren in 2021?
  Gaat je zoon of dochter naar  
  een nieuwe kleuterschool of 
  lagere school in Boom?
  
  Dan ga je eerst aanmelden!

Alle Boomse scholen gaan werken met een aanmeldings- 
procedure. Je kan niet onmiddellijk inschrijven in de school 
van je keuze. Eerst ga je aanmelden.
Ook als je kind geboren is in 2021 en pas in september 2024 
naar school gaat, meld je nu al aan.

Aanmelden doe je op een digitaal aanmeldformulier dat 
vanaf 28 februari beschikbaar is. Op dit formulier duid je 
aan welke school je kiest. We raden aan om meer dan één 
school te kiezen. Zo heb je meer kans op een plaats voor je 
kind.

WAT WIL DAT ZEGGEN?

HOE WERKT HET?

STAP 1: START AANMELDEN

 Vanaf 28 februari 2023 kan je aanmelden via
WWW.BOOM.BE/ONDERWIJS

Je kan aanmelden tot en met
21 MAART 2023

Uiterlijk op 21 APRIL 2023 kom je te weten of je kan 
INSCHRIJVEN IN DE SCHOOL DIE JE HAD GEKOZEN

STAP 2: EINDE AANMELDEN

STAP 3: RESULTAAT



Kom dan naar één van de aanmeldmomenten:
 🗓 woensdag 1 maart van 13.30u tot 17u
 🗓 donderdag 9 maart van 9u tot 12u
 🗓 dinsdag 14 maart van 16u tot 19u
 🗓 maandag 20 maart van 9u tot 12u

Waar? in het gemeentehuis: Zaal Lombaerts op de eerste 
verdieping

Nadat alle aanmeldingen zijn verwerkt, ontvang je een 
e-mailbericht met het resultaat van je aanmelding. Er zijn 
drie mogelijkheden:
1. Je kind heeft een gunstig ticket voor de school van je 

eerste keuze.
2. Je kind heeft geen gunstig ticket voor de school van je 

eerste keuze, maar kan wel inschrijven in een andere 
school van je keuze. 

3. Er is geen plaats. Je kind kan nergens inschrijven. Dan 
wacht je tot de vrije inschrijvingsperiode. Je kan je kind 
dan inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen 
zijn overgebleven.

Alle kleuterscholen en lagere scholen van Boom

Voor het secundair onderwijs van Boom geldt een andere 
aanmeldingsprocedure. 
Meer info vind je op www.boom.be/onderwijs.

KAN JE ZELF NIET ONLINE AANMELDEN?

WAT GEBEURT ER DAN?

WELKE SCHOLEN DOEN MEE?
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Vragen of hulp nodig?

Op de website van elke school vind je informatie. 

GO! Boom Park   GO! De Hoeksteen
Van Leriuslaan 221  Tuyaertsstraat 53
www.boompark.be   www.dehoeksteen-boom.be 

GO! Het Krekeltje  GO! Freinetschool Villa Kakelbont
Uitbreidingsstraat 40 Dirkputstraat 428
www.hetkrekeltje.be www.freinet-villakakelbont.be

OLVI De Kade  OLVI De Reuzenboom
Bassinstraat 15  Spoorweglaan 25
www.dekade.be   www.dereuzenboom.be

Neem contact op met de medewerkers van 
Huis van het Kind Boom. 

 📨 onderwijs@boom.be 
 ☎ 0473 33 82 31

Voor de scholen voor buitengewoon onderwijs geldt een 
andere regeling.  Alle info vind je op de website van de 
school voor buitengewoon onderwijs. 
Voor vragen kun je op de school zelf of bij het CLB terecht.

HEB JE VRAGEN OVER EEN SCHOOL?

HEB JE VRAGEN OVER AANMELDEN OF 
INSCHRIJVEN?

GAAT JE KIND NAAR HET 
BUITENGEWOON ONDERWIJS?


