Naar school in Wetteren
Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021?
De aanmeldingsperiode start op 2 maart 2020 om 12u en eindigt op 31 maart 2020 om 21u.
U kan via deze link de vrije plaatsen op de Wetterse scholen bekijken. Deze link wordt geupdate op 15 februari
2020 naar de vrije plaatsen voor het schooljaar 2020-2021
Via deze link krijgt u een overzicht van alle wetterse scholen.

Inschrijven voor het schooljaar 2020-2021?
Eerst aanmelden, dan inschrijven. Aanmelden betekent dat u via een website een school voor uw kind kiest.

Wie moet aanmelden?
•

Ouders met kinderen geboren in 2018
Hebt u reeds een zoon en/of dochter in de school van uw keuze?
Of u werkt in de school van uw keuze.
U moet ook aanmelden via de website. Uw kind (geboren in 2018) heeft voorrang in de school waar
broer of zus al gaat. Of waar mama of papa werken.)

•

Kinderen die van school willen veranderen,

•

kinderen die nog nooit in een school ingeschreven zijn.

Aanmelden is makkelijk
Indeze brochure kan u alle vragen en antwoorden vinden over het aanmelden in Wetteren. Indien u deze niet
kan openen kan u ook steeds contact opnemen met Huis van het Kind ( naarschool@huisvanhetkindlww.be of
0474/56.67.18.) en dan kan u een papieren exemplaar opvragen.

Aanmelden stap voor stap
Stap 1: Ga naar het digitaal aanmeldsysteem
Stap 2: Maak uw schoolkeuzes, kies minimaal 1 en maximaal 5 scholen
Stap 3: Zet uw eerste voorkeur op de eerste plaats, de tweede voorkeur op de tweede plaats, …
Stap 4: Meld uw kind aan
Stap 5: Ontvang een bericht

Stap 6: Schrijf uw kind in op school

Vragen?
De meeste antwoorden op uw vragen kan u terugvinden in deze brochure.
toch nog andere vragen? 0474/56.67.18. (Iedere werkdag tussen 10u en 12u en dinsdag tussen 16u en 19u)
Naarschool@huisvanhetkindlww.be

We helpen u graag met aanmelden:
Infosessie aanmelden in een basisschool
o

Infosessie te Wetteren
20 februari 2020 van 19u30 tot 21u30
Lokaal Dienstencentrum de koffiebranderij (Molenstraat 50, 9230 Wetteren).

o

Infosessie te Laarne
19 februari 2020 van 19u30 tot 21u30
Gemeentehuis Laarne (Dorpstraat 2, 9270 Laarne)

o

Telefonisch Huis van het kind via 0474/56.67.18.:
werkdagen 10u – 12u + di 16u – 19u

o

Via naarschool@huisvanhetkindlww.be

o

CLB Wetteren tijdens de openingsuren (Hoenderstraat 53, 9230 Wetteren)

Tijdens de ondersteuningsmomenten.
o

In het Huis van het Kind LWW (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren)




 elke donderdagvoormiddag tussen 10u en 12u
 5 maart 2020
 12 maart 2020
 19 maart 2020
 26 maart 2020

 Op dinsdag 17 maart 2020 van 16u tot 19u
o

In alle Wetterse scholen tijdens de schooluren

Hebt u geen toegang tot een computer? U kan er eentje vinden
o

In de bibliotheek van Wetteren tijdens de openingsuren.

o

In alle Wetterse scholen tijdens de schooluren

Plaats voor iedereen!
Er zal voor elk kind van Wetteren een plaats zijn in een school in Wetteren, maar niet altijd in de school die het
dichtste bij is of in de school waar je kind het liefst naar toe zou gaan. In deze brochure kan je de uitgebreide
informatie vinden over aanmelden in Wetteren.

Uw kind heeft een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs?
Om uw kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs heeft u een verslag van het CLB nodig dat
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Daarin staat vermeld welk type het best aangewezen is voor uw
kind.
Wanneer u uw kind wil inschrijven in het buitengewoon onderwijs schrijft u rechtstreeks in op de school steeds
met dit verslag. u hoeft uw kind niet aan te melden.
Kinderen met een verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs kunnen ook
ingeschreven worden in het gewone onderwijs maar dit is steeds onder ontbindende voorwaarden. De school
verbindt er zich toe om een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de redelijkheid van
de aanpassingen die nodig zijn voor de leerling. Pas daarna beslist de school of ze de inschrijving kan realiseren.
Kinderen met een verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs kunnen ook via deze
link de vrije plaatsen in het gewone onderwijs bekijken. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de school
om een inschrijving te realiseren.

Contactinformatie
Huis van het kind
Scheldedreef 52
9230 Wetteren
T 09 365 73 65
info@huisvanhetkindlww.be
http://www.huisvanhetkindlww.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

Kind en Gezin
Scheldedreef 52
9230 wetteren
T 078/150.100.
info@kindengezin.be
http://www.kindengezin.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

Vrij CLB Wetteren

Hoenderstraat 53
9230 Wetteren
T 09/369.22.21
info@clbwetteren.be
http://www.clbwetteren.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:30 tot 12:00, van 13:00 tot 16:00
Morgen gesloten
Alle informatie

Bibliotheek Wetteren

(maak een afspraak, mail of bel)
Markt 27
9230 Wetteren
T 09/369.26.78
bibliotheek@wetteren.be
http://www.bibliotheekwetteren.be

