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VBS de Ankering
Heienbeekstraat 26, 1850 Grimbergen
02 251 71 00
directie@vbs-deankering.be
www.vbs-deankering.be
GBS de negensprong
J. Deschampstraat 19,
1850 Grimbergen
02 253 09 85
directie@negensprong.be
www.negensprong.be
GO! BS De Regenboog
Speelbroek 38,
1850 Grimbergen
02 269 31 45
bs.grimbergen@sgr10.be
www.bsgo-grimbergen.be
VBS Prinsenhof
Prinsenstraat 17-19, 1850 Grimbergen
02 270 94 80
secretariaat@vbs-prinsenhof.be
www.vbs-prinsenhof.be

 tussen 1 maart 2019 vanaf 9 uur en
29 maart 2019 tot 23 uur
meld je kind aan

 ten laatste op 3 mei 2019
als je je kind aangemeld hebt,
krijg je een mail met het resultaat

 tussen 6 en 24 mei 2019
schrijf je kind in de toegewezen school in.

Humbeek
5.

6.

VBS de Cirkel
Dorpsstraat 24, 1851 Grimbergen
02 269 39 41
secretariaat@vbs-decirkel.be
www.vbs-decirkel.be
GBS Mozaïek
Nachtegaallaan 5, 1851 Grimbergen
02 269 59 75
directie@gbs-mozaiek.be
www.gbs-mozaiek.be

Beigem
7.

GBS ‘t Mierken
Gemeentehuisstraat 1, 1852 Grimbergen
02 269 50 17
directie@tmierken.be - www.tmierken.be

Strombeek-Bever
8.

VBS Sint-Jozef
Sint Amandsplein 31, 1853 Grimbergen
02 267 16 85
directie@sint-jozefsschool.be - www.sint-jozefsschool.be
9. GBS ‘t Villegastje
de Villegas de Clercampstraat 85, 1853 Grimbergen
02 267 19 91
directie@tvillegastje.be - www.tvillegastje.be
GBS = gemeentelijke basisschool - VBS = vrije basisschool
GO!BS = basisschool gemeenschapsonderwijs

Kom naar het spreekuur
Wanneer?
 woensdag
13, 20, 27 maart 2019

14 - 15.30 uur

 donderdag
14, 21, 28 maart 2019

18.30 – 19.30 uur

Waar?
- in Grimbergen: Gemeentehuis, Prinsenstraat 3
- in Strombeek-Bever: Sociale dienst,
Verbeytstraat 30
Of maak een afspraak

 mail: aanmelden@grimbergen.be
 of bel 02 260 12 11 of 02 267 15 05

Meer info
aanmelden.grimbergen.be

v.u. – Burgemeester Chris Selleslagh - schepen Karlijne Van Bree, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen code 1/2019– 4000

Grimbergen

STAP 1. Kies enkele scholen
Er zijn 9 basisscholen in Grimbergen.
Welke school past het best bij je kind?
Wat is belangrijk voor jou en je kind?

Ga op scholenbezoek
Maak een afspraak met enkele scholen om
ze beter te leren kennen. Neem je dochter
of zoon mee. De reactie van je kind kan je
vertellen of het zich er thuis zal voelen.

Verzamel informatie
Surf naar de websites van de scholen:
- wat vinden de scholen zelf belangrijk?
- lees de schoolvisie en het schoolreglement
Informeer bij je vrienden, buren, kennissen…
Wat zijn hun ervaringen met de scholen?

STAP 2. Meld je kind aan

STAP 3. Schrijf je kind in

Wie moet aanmelden?

Ten laatste op 3 mei krijg je een mailtje
met het resultaat van je aanmelding.

 Iedereen die voor het eerst in een
Grimbergse school wil inschrijven
of van school wil veranderen
(kinderen geboren in 2017 of vroeger)

 Ook broers/zussen en kinderen van
personeelsleden moeten aanmelden.
Je kind wil naar dezelfde school als broer/
zus of kinderen van personeelsleden.
Je kind krijgt voorrang op die school.
Maar je dient je kind ook online aan te
melden. Anders verlies je je voorrang.

 Ga naar aanmelden.grimbergen.be
Aanmelden kan van
vrijdag 1 maart 2019 (9 uur) tot
vrijdag 29 maart 2019 (23 uur).
Op welke dag of uur je aanmeldt, is
niet van belang, zolang het tijdens die
periode gebeurt.

 Registreer en/of log in en vul alle
gegevens in van jou en je kind.

 Er is plaats in de school
van je eerste keuze
Maak een afspraak met de school en schrijf
je kind in tussen 6 mei en 24 mei 2019.

 Er is plaats maar
niet in de school van je eerste keuze
Maak een afspraak met de school waar je
kind een plaats kreeg en schrijf het in.
Je kind blijft op de wachtlijst staan van de
scholen die hoger op jouw lijstje staan.
Je krijgt een seintje als er plaats vrij komt.
Let op: niet inschrijven tussen 6 mei en
24 mei 2019 betekent verlies van plaats
op de school.

 Er is geen plaats
(of je kind is niet online aangemeld)
Vanaf 28 mei 2019 kun je je kind
rechtstreeks inschrijven op een school
waar er nog vrije plaatsen zijn.
Denk eraan: het aantal plaatsen en scholen
zal wel beperkt zijn.

 Duid al je favoriete scholen aan.
Begin met je eerste keuze.
Duid ook een 2de, 3de, .. keuze aan.
Zo verhoog je je kans op een plaats.
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