Veelgestelde vragen
1.

2.

3.

4.

Waar kan ik mij informeren over een
school?
Neem een kijkje op de website van een school. Daar
vind je informatie over het opvoedingsproject en het
reglement van de school. Het website-adres van een
school vind je op www.kieseenschoolinroeselare.be.
Sommige scholen organiseren een infoavond of een
bezoekmoment. Vraag ernaar in de school.
Waarom aanmelden?
Aanmelden doen we omdat sommige scholen snel
volzet zijn. Wie aangemeld is, heeft voorrang op wie
niet aangemeld is.
We willen elk kind in Roeselare een plaats geven, liefst
in een school van jouw keuze.
Wie het dichtst bij de school woont of werkt heeft
meest kans op een plaats. Het is dus de afstand naar
de school die telt.

5.

Hoe berekenen we welk adres het
dichtst bij de school ligt?
Dat berekent de computer via Geopunt.
Het is de kortste afstand - als voetganger via de
openbare weg - die telt.

6.

Mag ik mijn kind bij meerdere scholen
aanmelden?
Ja. Je kan tot 3 scholen aanduiden. Je bent niet
verplicht, maar: wie 3 scholen aanduidt, is verzekerd
van een plaats in één van de 3 scholen van zijn keuze.

7.

Moet ik mijn andere kinderen ook
aanmelden?
Neen. Wie al ingeschreven is, moet niet meer
aangemeld worden.
Tenzij je wil dat je kinderen van school veranderen. Dan
meld je hen ook aan.

Welk adres telt?
• Ofwel kies je voor het thuisadres. Dit is
het officiële adres van jouw kind in het
bevolkingsregister. Dat noemen we het
domicilieadres.
• Ofwel is jouw werkadres dichter bij de school van
je keuze. Dan kan je dit adres opgeven.
• Verhuis je binnenkort, dan kan je dit toekomstige
adres opgeven.

8.

Hebben mensen die zich vóór mij
aanmelden meer kans op een plaats?
Neen. Bij de aanmelding speelt het tijdstip geen rol,
zolang je maar aanmeldt tussen 1 en 21 februari 2018.

9.

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor
mijn kind?
Vóór de start van de aanmeldingen staat op www.
kieseeenschoolinroeselare.be vermeld hoeveel vrije
plaatsen elke school heeft.

Wat moet ik verstaan onder
werkadres?
Dit is de plaats waar jijzelf of je partner werkt.
Het gaat niet over interim arbeid van enkele dagen.
Is een school volzet, breng dan bij de inschrijving een
attest van de werkgever mee.

10. Wat moet ik doen als ik nog
iets wil veranderen tijdens de
aanmeldingsperiode?
Heb je jouw kind aangemeld, dan krijg je een mailtje
met alle gegevens die je doorgaf.
Antwoord op dat mailtje en geef jouw wijzigingen door.

Wanneer kan mijn kind starten op school?
Wanneer geboren?

Wanneer instappen?

Op welke datum?

Vóór of op 3 maart 2016

Na de zomervakantie 2018

Op maandag 3 september 2018

Vóór of op 5 mei 2016

Na de herfstvakantie

Op maandag 5 november 2018

Vóór of op 7 juli 2016

Na de kerstvakantie

Op maandag 7 januari 2019

Vóór of op 1 augustus 2016

Op 1 februari 2019

Op vrijdag 1 februari 2019

Vóór of op 11 september 2016

Na de krokusvakantie

Op maandag 11 maart 2019

Vóór of op 23 oktober 2016

Na de paasvakantie

Op maandag 23 april 2019

Vóór of op 3 december 2016

Na hemelvaartweekend

Op maandag 3 juni 2019

Vóór of op 31 december 2016

Na de zomervakantie 2019

Op maandag 2 september 2019
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11. Kunnen ze mijn kind toewijzen aan een
school die ik niet wens?
Neen. We kijken enkel naar de school of scholen die je
zelf kiest door aan te melden.
Kies je maar één school, dan bestaat de kans dat je
niet kan inschrijven.
12. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet
aanmeld?
Dan kan het zijn dat er al enkele scholen volzet zijn als
je wil inschrijven.
We raden iedereen aan om aan te melden.
Als je niet aanmeldt, kan je pas vanaf 16 april 2018,
tijdens de vrije inschrijvingen, nog een plaats zoeken.
13. Ik heb geen computer. Wat kan ik
doen?
Neem contact op met één van de diensten die
hieronder vermeld zijn in het groene kader.
Of ga tussen 1 en 21 februari 2018 langs bij de school
van jouw voorkeur.
14. Als mijn kind aangemeld is, is mijn
kind dan ook ingeschreven?
Neen. Jouw kind is aangemeld en krijgt een plaats
in een school van jouw keuze. Dan moet je toch nog
langsgaan om in te schrijven. Dat kan van 1 maart tot
21 maart 2018 tijdens de schooluren of op afspraak.
15. Wat gebeurt er als mijn kind op een
school ingeschreven wordt?
• De school controleert de gegevens van jouw kind.
• Je bent akkoord met het pedagogisch project en
het schoolreglement.
• Je zet jouw handtekening op de inschrijvingsfiche.
• Je krijgt een inschrijvingsbewijs.

16. Wat gebeurt er als mijn kind op een
school geweigerd wordt?
• De school schrijft de naam van jouw kind toch in
het inschrijvingsregister.
• Je krijgt een brief waarop staat dat de inschrijving
niet doorgaat.
• Je kind staat op de wachtlijst. Je krijgt een
volgnummer.
• De school neemt contact op als er een plaats voor
jouw kind vrijkomt.
17. Hoe kan ik mijn kind inschrijven in het
buitengewoon onderwijs?
Voor het buitengewoon onderwijs moet je niet
aanmelden.
Om je kind in te schrijven in het buitengewoon
onderwijs heb je een verslag nodig van het CLB.
18. Wat moet ik meenemen om mijn kind
in te schrijven op school?
De Kids-ID, de ISI+ kaart of een klevertje van het
ziekenfonds.
19. Wanneer ontvang ik een schooltoelage
voor mijn kind?
Die moet je zelf aanvragen. Maar eerst moet jouw kind
een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school.
Voor meer informatie:
Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10 of
www.onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-enstudietoelagen
20. Waar kan ik met mijn vragen terecht?
Heb je deze folder doorgenomen? Heb je een kijkje
genomen op www.kieseenschoolinroeselare.be?
Heb je geen antwoord op je vraag? Ga je niet akkoord
met de manier waarop je behandeld wordt? Neem dan
contact op met Johan De Backere van het Agentschap
voor Onderwijsdiensten. Hij is te bereiken op het
gsm-nummer 0473 938 927 of het e-mailadres johan.
debackere@ond.vlaanderen.be.

Hulp nodig bij het aanmelden?
Huis van het Kind
Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare
tel. 051 80 59 00 www.huisvanhetkindroeselare.be
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Centraal-West-Vlaanderen
Ieperstraat 47, 8800 Roeselare
tel. 051 22 59 44
www.cawcentraalwestvlaanderen.be
Elim vzw – Steunpunt vluchtelingen
Gasstraat 19, 8800 Roeselare
tel. 051 21 27 90
www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligersgroep/elim

Agentschap Integratie en Inburgering
Hugo Verrieststraat 4, 8800 Roeselare
tel. 05124 36 60 - www.desom.be
GO! CLB Mandel en Leie
Hugo Verrieststraat 44, 8800 Roeselare
tel. 051 22 64 54 - www.clbkortrijk.be
Vrij CLB Roeselare
Kattenstraat 65, 8800 Roeselare
tel. 051 25 97 00 - www.clbroeselare.be
Welzijnshuis
Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare
tel. 051 80 59 00 - www.roeselare.be/welzijnshuis
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