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BetreÍÍende: Procedure digitaal aanmelden basisscholen

Beste ouder

Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we in Haacht met een elektronisch
aanmeldsysteem voor alle nieuwe kleuters en lagereschoolkinderen. Alle
scholen in Haacht, Wespelaar, Tildonk, Wakkerzeel, Haacht.Station en
Sint-Adriaan werken volgens dezelfde aÊpraken. Met dit nieuwe
aanmeldsysteem geef je via een website door welke school oÍ scholen je
verkiest. ledereen krijgt zo een gelijke kans om in te schrijven in een
school naar keuze. Je meldt je kind eerst aan (28Íebruari-2L maarl),
daarna kan je pas inschrijuen (24 april-15 mei).

Alle details lees je op www.haacht.belaanmelden basisscholen of in een
brochure die je kan opvragen in een van de scholen. ln deze brief geven
we je graag de belangrijkste zaken mee.

AANMELDEN

Wie meld ie aan?

nieuwe kleuters geboren in2O2L, 2O2O,2OI9 en 2018
nieuwe leerlingen van de lagere school
voorrangsgroe pen:

o broers en zussen van huidige leerlingen
o kinderen van schoolpersoneel
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Hoe en wanneer aanmelden?

Van 28 februari tot 21 maart 2023 meld je aan via
www.haacht,belaanmelden basisscholen. Het tijdstip waarop je
aanmeldt heeft geen invloed op de toewijzing.

Hulo nodis?

Contacteer de school van je eerste keuze of Huis van het Kind Haacht
(huisvanhetkind@haacht.be of 016 / 26 94 29).

INSCHRIJVEN

Ten laatste op 20 april krijg je een e-mail oÍ brief waarin staat in
welke school je kan inschrijven.
Je schrijft le kind in tussen 24 april en 15 mei. De school
contacteert je om een aÊpraak te maken.

De Haachtse scholen heten jou en je kind van harte welkom

Met vriendeli groeten

àtt K

Lu Rillaer
irecteur

Steven Swiggers
BuÍgemeestel

Karin JiroÍlee
Schepen van onderwijs
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