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Serskamp, 24 oktober 2022 

 

Beste ouder(s) 

 

Naar school in Wichelen? 

 

In Wichelen-Serskamp-Schellebelle werken ALLE kleuter- en lagere scholen vanaf dit jaar met een digitaal 

centraal aanmeldingssysteem.  Dat betekent dat je via een website doorgeeft in welke school/scholen je jouw 

kind het liefst wil inschrijven.  Zo krijgt elk kind een gelijke kans om naar de school van zijn keuze te gaan.  Als er 

in een school niet genoeg vrije plaatsen zijn, wordt op een objectieve en wettelijke manier een rangorde bepaald. 

 

Is je kind geboren in 2021 en start het met school in het schooljaar 2023-2024 of 2024-2025 (voor kinderen 

geboren eind 2021), of is je kind al ingeschreven, maar kies je vanaf volgend schooljaar een andere school?  Of 

zit je kind in een kleuterschool die geen lagere schoolafdeling heeft?  Dan zal je je kind moeten aanmelden. 

Al een broer of zus op school?  Het systeem geeft jou voorrang, maar je zal je kind ook moeten aanmelden. 

 

Hoe aanmelden? 

Surf tussen 28 februari 2023 (vanaf 12 uur) en 21 maart 2023 (tot 19u00) naar https://laarne-wetteren-

wichelen.aanmelden.in en meld je kind aan.  Haasten is niet nodig!  Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol 

zolang je kind maar binnen deze periode aangemeld is. 

Na 21 maart (19u00) kan je niet meer aanmelden.  Dan kan je je kind pas inschrijven in de vrije 

inschrijvingsperiode (na 23 mei) op een school waar nog plaats is.  Je kind tijdig aanmelden is dus zeker van 

belang! 

Je zal uiterlijk tegen 21 april 2023 een bericht ontvangen met de toegewezen school, daarna kan je je kind 

inschrijven op deze school tussen 24 april 2023 en 15 mei 2023. 

 

 
 

Infoavond met scholenmarkt 

Alle scholen van Wichelen-Schellebelle-Serskamp, lokaal bestuur Wichelen en Huis van het Kind Laarne Wetteren 

Wichelen geven je alle nodige informatie en beantwoorden je vragen op onze infoavond met scholenmarkt. 

Deze gaat door op dinsdag 22 november 2022 van 19u30 tot 22u00 in zaal Roggeman in de Bruinbekestraat 8 te 

Schellebelle. 

Wil je er graag bij zijn?  Schrijf je voor 18 november in via deze link: 

https://www.huisvanhetkindlww.be/infoavond-aanmelden  

 

Meer info of vragen? 

https://www.huisvanhetkindlww.be/basisonderwijs 

Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen: 0474 56 67 18 of naarschool@huisvanhetkindlww.be  

 

Renate Pée en Carla Peeters 

directie 
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