
  

G.V. KLEUTERSCHOOL 

‘SINT-LAMBERTUS’ 

GILDENSTRAAT 28 

3660 OPGLABBEEK 

089 85 52 71 

G.V. LAGERE SCHOOL 

‘SINT-LAMBERTUS’ 

GILDENSTRAAT 24 

3660 OPGLABBEEK 

089 85 48 24 

VRIJE BASISSCHOOL 

‘DE ZANDLOPER’ 

WEG NAAR OPOETEREN 

172 

3660 OPGLABBEEK 

089 85 65 85 

VRIJE BASISSCHOOL 

‘FLOOR EN TIJN’ 

FLOXSTRAAT 4 

3660 OPGLABBEEK 

0492 57 18 74 

 

NAAR SCHOOL TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2023 – 2024 en september 2024 

 

Beste ouders 

 

Alle kinderen geboren in 2020 en 2021 en alle kinderen die vanaf 1 september 2023 naar een 

andere school in Opglabbeek willen gaan, dienen zich in het voorjaar 2023 aan te melden en in te 

schrijven voor een plekje in de school van hun keuze. 

Kleuters van de 3de kleuterklas zijn reeds ingeschreven en dienen zich niet aan te melden en in te 

schrijven in het eerste leerjaar van de lagere school.  

Alle vrije scholen van Oudsbergen werken volgens dezelfde afspraken. Zo willen wij het jou als ouder 

gemakkelijk maken en iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school naar keuze. 

Dit kan via het ouderportaal. Het maakt niet uit wanneer je kind precies start, aanmelden en 

inschrijven is nu al heel belangrijk. 

We helpen je graag op weg! 

 

 In Opglabbeek is ieder kind welkom in het kleuter- en /of lager onderwijs. 

 

 

28 FEBRUARI T/M 

21 MAART

Aanmelden via

het ouderportaal.

Dinsdag 25 APRIL 2023
tussen 15-18u 

OF op afspraak.
Je kind is aangemeld op 

school. Maak de inschrijving 
op de school verder in orde!

Vrijdag 26 MEI 2023
tussen 15-18u 

OF op afspraak.
Start van de vrije 

inschrijvingen!

https://oudsbergenbao.aanmelden.vlaanderen/
https://oudsbergenbao.aanmelden.vlaanderen/


 

28 FEBRUARI (vanaf  10 uur) T/M 21 MAART 2023 (tot 16 uur) 

 

EERSTE KIND DAT START IN DE KLEUTERSCHOOL OF JE KIND WIL VAN SCHOOL VERANDEREN: 

AANMELDEN 

Je kan jouw kind enkel in deze periode aanmelden, maar op welk moment jij dit precies doet,  

speelt geen rol. Aanmelden kan via het ouderportaal. 

Als dit niet lukt, kan je hulp vragen in de school van jouw voorkeur. 

 Stap 1: ga naar het ouderportaal  

 Stap 2: kies één of meerdere scholen voor je kind 

 Stap 3: geef de scholen in volgorde van je voorkeur door, je eerste keuze geef je dus eerst 

door en vul de gevraagde gegevens in 

 Stap 4: meld je kind aan 

 

 

DINSDAG 25 APRIL 2023 

 

INSCHRIJVEN VOOR AANGEMELDE KINDEREN 

Is je kind aangemeld, dan krijg je bericht vóór 21 april in welke school je jouw kind kan inschrijven.  

Kom op dinsdag 25 april tussen 15 en 18 uur OF na afspraak naar school en schrijf je kind in.  

Ben je te laat? Dan kan je jouw kind inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen vanaf 26 mei 2023,  

als er nog plaatsen zijn. 

Voor de inschrijving van je kind breng je: 

- de kids-ID of  

- klevertje mutualiteit of  

- ISI+-kaart of  

- een  ander officieel document mee. 

Je kind is pas ingeschreven na ondertekening van alle schooldocumenten. 

 

 

AANMELDEN GEMIST? GEEN TOEGEWEZEN SCHOOL? 

 

Heb je de aanmeldingen gemist? Kreeg je een weigeringsdocument voor een school omdat deze 

volzet is? Dan kan je pas (rechtstreeks) inschrijven op vrijdag 26 mei 2023 (15-18 uur) OF na afspraak 

bij de school van je keuze. De kans bestaat wel dat de school van je keuze al volzet is.  

Neem contact op met het secretariaat van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oudsbergenbao.aanmelden.vlaanderen/
https://oudsbergenbao.aanmelden.vlaanderen/


 

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2023 – 2024 

 

WANNEER KAN MIJN KIND STARTEN? 

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van de 7 instapdata naar de kleuterschool: 

 De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en 

paasvakantie 

 De 1ste schooldag van februari 

 De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag 

 

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.  

Je kan de instapdatum van je kind berekenen via data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum. 

 

Mijn kind is ouder dan 3 jaar: 

Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas. 

 

Kleuters die mogen instappen op 2 september 2024 dienen zich ook aan te melden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders 

Voor elk kind dat volgend schooljaar de eerste stapjes naar de kleuterschool zet of 

indien je dochter/zoon van school wil veranderen in het kleuter- of lager onderwijs.  

Jullie zijn van harte welkom aan één van onze scholen in Opglabbeek. 

 

Met vriendelijke groeten 

Vrije Scholen Opglabbeek 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

G.V. Kleuter- en Lagere school  G.V. Basisschool  G.V. Basisschool 

Opglabbeek    ‘De Zandloper’   ‘Floor en Tijn’ 

Centrum    Louwel    Nieuwe Kempen 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum/

