
Voor het eerst
naar (een nieuwe)
school? 
Eerst aanmelden, dan
inschrijven 



Kies je nieuwe school

Is dit een basisschool
van het gemeenschaps-

onderwijs? 

Is dit een basisschool
van het Hartencollege*

of een Stedelijke
Basisschool?  

Aanmelden is niet nodig.
Schrijf je gewoon in.

Eerst aanmelden, 
dan inschrijven

(*) Aanmelden is niet nodig wanneer je kind naar het
buitengewoon lager onderwijs Hartencollege wil gaan. 



Is je kind geboren in 2021 en start het in het nieuwe schooljaar 2023-2024 op
school? Of is je kind al ingeschreven, maar kies je vanaf volgend schooljaar
een andere school?

Lees dan aandachtig deze brochure!

In Ninove zal je vanaf schooljaar 2023-2024 digitaal moeten aanmelden
vooraleer je kan inschrijven in bepaalde scholen van het kleuter- en lager
onderwijs. Omdat scholen een beperkt aantal vrije plaatsen hebben, is het
aanmelden verplicht. Het gaat over de stedelijke basisscholen en de
basisscholen van het Hartencollege. Als je wil inschrijven in de basisscholen
van het gemeenschapsonderwijs moet je niet aanmelden. Een overzicht van
de scholen vind je in deze brochure. 

Aanmelden betekent dat je via aanmelden.ninove.be doorgeeft in welke
scholen je je kind het liefst wil inschrijven. Als er in een school niet genoeg
vrije plaatsen zijn, wordt er op een objectieve manier en binnen de wettelijke
regels, een rangorde bepaald. Hierdoor krijgt ieder kind een gelijke kans om
in te schrijven in een school van eigen keuze. Je vindt de procedure terug
vanaf pagina 8. 

De aanmeldingsprocedure wordt georganiseerd door de dienst onderwijs, het
Sociaal Huis en de stedelijke basisscholen en de basisscholen van het
Hartencollege. 

Wij maken je met deze brochure wegwijs in de procedure. Is er iets niet
duidelijk voor jou of heb je hulp nodig? Neem contact op met 
   ▸ de dienst onderwijs via onderstaande gegevens. 
   ▸ de scholen. Je vindt de contactgegevens op de ommezijde.

Beste ouder 

Stad Ninove, dienst onderwijs
Bevrijdingslaan 7 - 9400 Ninove
T 054 50 50 50 ‣ onderwijs@ninove.be ‣ www.ninove.be
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vestigingsplaats 
Appelterre 13a
(enkel kleuter)

Appelterre-Dorp 13a
9400 Appelterre

tel. 054 33 48 67 
appelterre@sbsninove.be
www.sbsdeoogappel.be

Stedelijke basisschool De Oogappel

vestigingsplaats Nederhasselt Geraardsbergsestwg. 184
9400 Nederhasselt

tel. 054 32 20 16
dehazelaar@sbsninove.be
www.sbsdehazelaar.be

Stedelijke basisschool De Hazelaar

vestigingsplaats Voorde Geraardsbergsestwg. 609
9400 Voorde

tel. 054 50 03 84
voorde@sbsninove.be
www.sbsdeflapuit.be

Stedelijke basisschool De Flapuit

vestigingsplaats
Denderwindeke

Edingsesteenweg 344
9400 Denderwindeke

tel. 054 33 51 97
slsdenderwindeke@telenet.be
www.sbswindekind.be

Stedelijke basisschool Windekind

vestigingsplaats Parklaan 
Ikke (enkel kleuter)

Parklaan 11
9400 Ninove

tel. 054 33 22 36
ikke@sbsninove.be
www.sksikke.be

Stedelijke basisschool Ikke (kleuter)

vestigingsplaats 
Appelterre 48
(enkel lager)                       

Appelterre-Dorp 48
9400 Appelterre-Eichem

tel. 054 32 15 89
appelterre@sbsninove.be
www.sbsdeoogappel.be

Stedelijke basisschool De Oogappel

vestigingsplaats Seringen
De Lettertuin

Seringenstraat 22
9400 Ninove

tel. 054 33 61 66
lettertuin@sbsninove.be
www.delettertuinninove.be

Stedelijke basisschool De Lettertuin

Stedelijk basisonderwijs
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Plekkersstraat 4
9404 Aspelare

tel. 054 32 27 54
info.bas@hartencollege.be ▸  www.bas.hartencollege.be

Okegem-Dorp 2
9400 Okegem

tel. 054 32 60 65
info.bok@hartencollege.be ▸  www.bok@hartencollege.be

Hartencollege Basisonderwijs     Aspelare

Weggevoerdenstraat 55
9400 Ninove

tel. 054 31 74 95
info.bwe@hartencollege.be ▸ www.bwe.hartencollege.be

vestiging Nieuwstraat
(kleuter en lager)

Vestiging Donkerstraat
(enkel kleuter)

Nieuwstraat 2
9402 Meerbeke

Donkerstraat 45
9402 Meerbeke

tel. 054 33 20 49
info.bme@hartencollege.be
www.bme.hartencollege.be
tel. 054 33 37 45
info.bme@hartencollege.be
www.bme.hartencollege.be

Onderwijslaan 8
9400 Ninove

tel. 054 31 06 65
info.bon@hartencollege.be ▸ www.bon.hartencollege.be

Sint-Jorisstraat 45
9400 Ninove

tel. 054 33 70 26
info.bulo@hartencollege.be ▸  www.bulo.hartencollege.be

Hartencollege Basisonderwijs     Onderwijslaan

Hartencollege Basisonderwijs     Okegem

GO! Basisonderwijs (gemeenschapsonderwijs) 

GO! Basisschool De Kameleon

aanmelden niet nodig!

Hartencollege Basisonderwijs    Weggevoerdenstraat

Hartencollege Basisonderwijs     Meerbeke

Vrij gesubsidieerd basisonderwijs

Dreefstraat 33, 9400 Ninove
tel. 054 33 32 32 
directie@basisschooldekameleon.be
www.basisschooldekameleon.be

GO! Basisschool De Wonderwijzer

Kapellestraat 2, 9402 Meerbeke
tel. 054 33 42 99
directie@bsmeerbeke.be
www.bsmeerbeke.be

Hartencollege Buitengewoon Lager onderwijs ▸ aanmelden niet nodig!
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Alle kinderen die voor het eerst naar een basisschool van het stedelijk
onderwijs of een basisschool van het Hartencollege willen gaan, zowel in het
kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.

Wie moet aanmelden?

▸ Kinderen geboren in 2021
Alle kinderen geboren in 2021 moeten worden aangemeld, ook al
starten ze pas in de loop van het schooljaar 2023-2024. Dus ook
kinderen geboren in november of december die pas starten op 1
september 2024. 

Alle kinderen die vanaf 1 september 2023 van school willen veranderen naar
een basisschool van het stedelijk onderwijs of naar een basisschool van het
Hartencollege (zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs).

Wat met kinderen die reeds een broer of zus hebben op school? 
Wat met kinderen van personeel?
Kinderen die al een broer of zus op de school hebben, of kind zijn van een
personeelslid moeten ook aanmelden. Zij krijgen wel voorrang bij de
toewijzingen.
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▸ Kinderen geboren voor 2021 die nog niet naar school gaan
Gaat je kind om één of anderen reden nog niet naar school? Dan
moet je het nu aanmelden voor het schooljaar 2023-2024.

Deze scholen hebben een beperkt aantal plaatsen, aanmelden is verplicht!

Waarom aanmelden?



STAP 1  Maak je schoolkeuze

Aanmelden, stap voor stap.

STAP 2  Meld je aan via de website aanmelden.ninove.be

STAP 3  Je ontvangt ten laatste op 21 april 2023 een bericht 

Wanneer? Van 28 februari 2023 (12 uur) t.e.m. 21 maart 2023 (16 uur)
Wie? Alle nog niet ingeschreven kinderen. Ook als je een broer of zus
hebt op die school, of kind bent van een personeelslid. 

Je krijgt een ticket waarmee je je kind kan inschrijven.
OF 
Je krijgt een weigeringsdocument. Je komt op een wachtlijst.

STAP 4  Schrijf je kind, met het ontvangen ticket, in op een school.  

Wanneer? Van 24 april 2023 t.e.m. 15 mei 2023

Is dit een basisschool van het gemeenschapsonderwijs? Je
hoeft je niet aan te melden. 

Is dit een basisschool van het Hartencollege of een Stedelijke
Basisschool? Ga door naar stap 2

Stap 1: maak je schoolkeuze
Bezoek verschillende scholen in de buurt

Maak kennis met de scholen:
▸ via de school zelf: alle scholen in Ninove stellen zich graag aan je voor.  
    Maak hiervoor een afspraak.
▸ via de website van de school.

Je vindt een overzicht van alle Ninoofse basisscholen op pagina 4.

Kies minstens één, maar bij voorkeur drie scholen.

Plaats die in de volgorde van je eigen keuze. Als er voldoende vrije plaatsen
zijn, krijg je je eerste keuze. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan is de  
afstand tussen het domicilieadres van het kind en de school bepalend voor je
plaats op de wachtlijst.
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Opgelet!  Het is belangrijk om meerdere scholen op te geven
omdat je vooraf niet zeker bent of er voldoende vrije plaatsen
 zullen zijn in de school van je keuze. Wij raden aan om zeker
3 scholen van voorkeur op te geven.

Op de website aanmelden.ninove.be. vind je een overzicht van de vrije
plaatsen per school en per geboorte- en leerjaar terug.

Lijkt het dat er geen plaats is in de school van je keuze? Duid deze school dan
toch aan als je eerste keuze zodat je kind hier op de wachtlijst kan
terechtkomen.

Stap 2: meld je aan via de website
aanmelden.ninove.be
▸  Ga tussen 28 februari 2023 (12 uur) en 21 maart 2023 (16 uur) 
 naar de website aanmelden.ninove.be en meld je kind aan.

▸ Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je maar binnen de
periode van 28 februari tot en met 21 maart aanmeldt. Na 21 maart 2023 (16
uur) kan je niet meer aanmelden.

▸ Duid zeker 3 scholen aan. Je bent immers vooraf niet zeker of er op de
school van jouw eerste keuze voldoende vrije plaatsen zullen zijn. 

▸ Kind van een personeelslid of al een broer/zus op de school? Jullie hebben
voorrang, maar melden gewoon tijdens dezelfde periode aan als alle andere
kinderen. 

▸ Hulp nodig? Op de voorlaatste pagina van deze brochure vind je een lijst
met organisaties waar je terecht kan voor hulp bij het aanmelden.

Stap 3: je ontvangt ten laatste op 21 april
2023 een bericht
Per e-mail of brief ontvang je uiterlijk 21 april een bericht. Er zijn twee
mogelijkheden: 
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Maak een afspraak tussen 24 april 2023 en 15 mei 2023 met de school
waarvoor je een ticket kreeg.

Een inschrijving is pas definitief wanneer je als ouder je handtekening zet op
het inschrijvingsdocument. Je gaat hierbij akkoord met het schoolreglement
en het pedagogische project.

▸ Je krijgt een ticket waarmee je je kind kan inschrijven. 
▸ Je krijgt een weigeringsdocument. Je komt op een wachtlijst, je
wordt geïnformeerd op welke plaats je staat.

Stap 4: schrijf je kind, mét je ticket, in op
school

Opgelet!  Kom je NIET tijdens deze periode? Dan is je ticket niet
meer geldig! Je kan dan enkel nog inschrijven vanaf 23 mei
2023 in een school met vrije plaatsen.



Hoe wordt je kind aan een school
toegewezen?

Kinderen met broer(s)/zus(sen) op de school 
Kinderen van personeelsleden van de school

Deze kinderen worden na aanmelden als eerste gerangschikt bij het verdelen
van de beschikbare plaatsen. 

Onder broer(s)/zus(sen) vallen: 
▸ kinderen met twee gemeenschappelijke ouders al dan niet wonend op
hetzelfde adres
▸ kinderen met één gemeenschappelijke ouder (halfbroers en halfzussen)  al
dan niet wonend op hetzelfde adres
▸ kinderen met eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats, maar geen
gemeenschappelijke ouder(s) (stiefbroers en – zussen)

Ordening van de andere kinderen

Na de kinderen met voorrang, worden de andere kinderen eerst geordend op
basis van de eerste schoolkeuze. Zijn er voldoende plaatsen op school? Dan
hebben alle kinderen een plaats.

Dan volgt de ordening op basis van de afstand tussen het domicilieadres van
het kind en de school (wandelafstand op basis van Google Maps). Hoe korter
die afstand, hoe hoger op de lijst.

Toeval is het laatste ordeningscriterium. In geval van een ex aequo (zelfde
schoolkeuze en gelijke afstand domicilie) zal het aanmeldingssysteem
willekeurig de volgorde bepalen.

Vaak gestelde vragen en antwoorden

Moet ik mijn kind aanmelden? 

▸ JA, ik moet aanmelden wanneer ik kies voor het stedelijk basisonderwijs of
het vrij gesubsidieerd basisonderwijs (Hartencollege). 
▸ NEE, ik moet niet aanmelden wanneer ik kies voor GO! Basisonderwijs
(gemeenschapsonderwijs) of Buitengewoon Lager onderwijs (Hartencollege). 
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▸ Als je je kind hebt aangemeld, kan je het inschrijven tijdens de eerste
inschrijvingsperiode (vanaf 24 april 2023). Heb je het niet aangemeld, dan
moet je wachten tot de vrije inschrijvíngsperiode die pas start op 23 mei
2023.

▸ Je kan je kind bij meerdere scholen aanmelden, wat de kans op een plaats
in de school van je voorkeur verhoogt.

▸ De rangschikking gebeurt in de eerste plaats op basis van de
schoolvoorkeur. Zijn er te weinig plaatsen, dan gebeurt de rangschikking op
basis van de afstand tussen het domicilieadres van het kind en de school. 

Hoe kan ik zien in welke scholen er nog plaats is voor mijn kind?

Op de website aanmelden.ninove.be. krijg je voor de start van de
aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen. Dit is een
momentopname en verandert doorheen het jaar.
Tijdens de aanmeldingsperiode wijzigt dit overzicht niet. Als een bepaalde
klas volzet is, staat er "0". Dit betekent dat er geen vrije plaatsen zijn. Je
maakt dan enkel nog kans op een plaats op de wachtlijst.

Moet ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?

Wij raden aan om minimaal drie verschillende schoolkeuzes op te geven.
Door een tweede, derde en volgende keuze op te geven maak je in die
scholen ook nog kans op een plaats. Geef je maar één schoolkeuze op en het
lukt in deze school niet? Dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode
(vanaf 23 mei 2023) en kan je enkel inschrijven in een school waar er nog
plaats is.

Ik heb mijn kind niet aangemeld of ik heb de aanmeldingsperiode gemist?

Dan kan je vanaf 23 mei 2023 nog een plaats zoeken, maar bepaalde scholen
kunnen volzet zijn. 

Welke scholen zet ik op plaats één? 

Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wil sturen op de eerste plaats.
Ook als er daar op het ogenblik van het aanmelden weinig of geen vrije
plaatsen zijn. Misschien wordt je kind toch gunstig gerangschikt of komt je
kind op de wachtlijst terecht.

Waarom is het belangrijk dat ik mijn kind aanmeld? 
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Alle aanmeldende scholen in Ninove volgen de wachtlijst tot en met de vijfde
schooldag van oktober 2023, uitgezonderd voor kinderen van het
geboortejaar 2021. Voor hen geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2024.

De scholen zijn verplicht de rangorde op deze lijst te volgen. De school neemt
contact met je op bij een vrije plaats. Je hebt dan wettelijk gezien vijf dagen
om je kind in te schrijven.

Moet ik mij haasten om aan te melden?

Neen. Bij aanmelden speelt het tijdstip geen rol, zolang het binnen de
voorziene periode gebeurt. Daarna is aanmelden onmogelijk. De toepassing
op de website wordt afgesloten. De rangorde wordt pas bepaald na afloop
van de aanmeldingsperiode.

Wat als er voor mijn kind geen plaats is in de aangemelde school?

De school noteert de naam van het kind in het inschrijvingsregister. Je kind
krijgt een rangnummer en je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde
inschrijving. Je kind komt op een wachtlijst
De scholen zijn verplicht de rangorde op deze lijst te volgen. De school neemt
contact met je op bij een vrije plaats. Je hebt dan wettelijk gezien vijf dagen
om je kind in te schrijven.

Ik heb geen computer, wat kan ik doen?

Je kan in alle basisscholen waarvoor je moet aanmelden, bij de dienst
onderwijs van de stad Ninove en in het Sociaal Huis terecht voor hulp bij het
aanmelden. 

Wordt er een school verplicht toegewezen die ik niet wens?

Neen. Er wordt enkel gekeken naar de school of scholen die je koos. Om te
voorkomen dat je kind geen plaats heeft, vul je best alle scholen van je
voorkeur in. Hoe meer scholen je invult, hoe meer kans op een school. Hoe
minder scholen je invult, hoe kleiner de kans op een plaats in een school die
je voorkeur geniet.

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

NEEN. Je moet sowieso langsgaan op de school tussen 24 april 2023 en 15
mei 2023 om effectief in te schrijven met het ticket dat je krijgt via e-mail
/brief.
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Hoe verloopt de inschrijving?

▸ De school controleert de gegevens van je kind.
▸ Je krijgt informatie over het schoolreglement en het pedagogisch project
van de school.
▸ Om je kind in te schrijven moet je je akkoord verklaren met het
schoolreglement en het pedagogisch project door middel van je
handtekening.
▸ Vraag eventueel een bewijs van inschrijving.

Als de school vaststelt dat er bij de aanmelding bewust verkeerde informatie
is gegeven, vervalt het recht op inschrijving in de school.

Wanneer kan mijn kleuter starten op school? 

Op de startpagina van aanmelden.ninove.be kan je doorklikken naar de
pagina waar je de instapdatum van je kind wordt berekend.

Wat als mijn kind nu al op school zit en daar blijft?

Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op
school. Aanmelden is enkel nodig: 
▸ voor kinderen geboren in 2021
▸ voor kinderen die volgend schooljaar van school wensen te veranderen
▸ voor kinderen die nog nooit ingeschreven zijn in een school

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

Neem eerst contact op met de dienst onderwijs van de stad (054 50 50 50 of
onderwijs@ninove.be). Klachten worden voorgelegd aan de Ombudsdienst
Inschrijvingen. 

Ben je niet akkoord met de beslissing van de Ombudsdienst inschrijvingen?
Dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten
(commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be).

Wat moet ik meenemen als ik naar een school ga om mijn kind te laten
inschrijven?

Neem de kids-lD, de lSl+ kaart of een ander officieel document van je kind
mee. Breng ook een klevertje mee van de mutualiteit. In de brief/mail die je
ontving, staat welke stukken je eventueel nog moet meebrengen bij de
inschrijving.
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Huis van het Kind
▸ zonder afspraak: elke maandagvoormiddag bij het infopunt
▸ op afspraak via 054 50 50 50: elke woensdag en elke donderdagavond

Digipunt
elke maandag en vrijdag:
▸ zonder afspraak: van 10 uur tot 12 uur
▸ op afspraak via 054 50 50 50: van 9 uur tot 10 uur 

Consultatiebureau Kind en Gezin
▸ zonder afspraak: elke maandagvoormiddag van 9.30 uur tot 11.30 uur 
▸ telefonisch bereikbaar via 078 15 01 00

Hulp nodig bij het aanmelden?

▸ Bij de scholen die met het aanmeldingssysteem werken
Je vindt de contactgegevens vooraan in de brochure. 

▸ Bij de dienst onderwijs
Bevrijdingslaan 7, Ninove, 054 50 50 50
Een afspraak maken kan telefonisch.

▸ Bij het Sociaal Huis
Burchtstraat 46, Ninove, 054 50 50 50
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Dienst onderwijs, Bevrijdingslaan 7 - 9400 Ninove
T 054 50 50 50 ‣ onderwijs@ninove.be ‣ www.ninove.be
VU.: Tania De Jonge, Centrumlaan 100, 9400 Ninove


