
             

 

Eerst aanmelden, dan inschrijven 

Wil je je kind inschrijven voor schooljaar 2023 – 2024 in een kleuter- of lagere school in Bilzen 

of Hoeselt? Dit kan nu nog niet, maar let op: ook de manier waarop je dit kan doen, 

verandert. 

Je meldt je eerst aan via de computer, pas daarna kan je inschrijven. 

 

Wie moet aanmelden? 

 

 Als je je kind wilt inschrijven in een school voor gewoon kleuter- en lager onderwijs in 

Bilzen en Hoeselt voor het schooljaar 2023 – 2024. Dit zijn alle kinderen geboren zijn 

in 2021.  

 Als je je kind van school wil veranderen. 

 

Wat is aanmelden? 

Je meldt je eerst aan via de computer van 28 februari tot en met 21 maart 2023. 

Je vult gegevens in en kiest de voorkeurscholen voor je kind. Je bent dan aangemeld, maar 

nog niet ingeschreven. Eind april ontvangt je je toewijzing en weet je in welke school je je kind 

kan inschrijven: van 24 april tot en met 15 mei 2023. Jouw plaats in die school is dan 

gereserveerd als je in die periode gaat inschrijven. Dus eerst aanmelden, daarna pas 

inschrijven. 

Hoe aanmelden? 

Het systeem om aan te melden is momenteel nog niet operationeel. We houden je – o.a. via 

deze website – op de hoogte. 

 



             

 

Is aanmelden verplicht? 

Neen, maar wel belangrijk als je zeker wilt zijn van een plaats op onze school.  

Vanaf 15 mei kan je je kind vrij inschrijven in de school van je keuze. 

 

Wat met broertjes, zusjes en kinderen van personeel? 

Broers en zussen van leerlingen die al op onze school zitten, krijgen samen met kinderen van 

personeelsleden voorrang op onze school. Zij kunnen gewoon inschrijven (zonder aanmelden) 

met voorrang van 30 januari 2023 tot en met 10 februari 2023 in de school van broer of zus. 
 

Wil je graag kennismaken met onze school? 

De directeur geeft je met veel plezier een rondleiding door onze school. 

Je moet hiervoor enkel een afspraak maken op 089 51 14 57 of via e-mail: info@tpiepelke.be 

 

Interessante info 

 Het Departement Onderwijs heeft een handige tool om precies uit te rekenen 

wanneer je kind mag instappen in de kleuterschool 

https://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter 

 Lokaal Overlegplatform Bilzen  

https://www.naarschoolinbilzen.be 
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