GIDS OM JE KIND
IN TE SCHRIJVEN
VOOR KINDEREN GEBOREN IN 2017 OF VROEGER

KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS MERELBEKE
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SCHOOL IN JE BUURT
Scholen hebben een eigen pedagogisch project. Dit maakt een school uniek. Bezoek scholen.
Leer de scholen kennen voor u een keuze maakt.

Heb je vragen? Is er iets niet duidelijk?
Wens je graag meer uitleg?
Informatiesessie over het nieuwe aanmeldsysteem
op maandag 28 januari 2019 om 19.30 uur in de Raadzaal,
gemeentehuis Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353.
(je hoeft niet in te schrijven voor de infosessie, je komt gewoon langs)

meldjeaan.merelbeke.be

Meld je kind aan!
1) Meld je aan via http://meldjeaan.merelbeke.be
2) Je ontvangt een mail of brief met het resultaat
3) Ga naar de school om je kind in te schrijven
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BESTE OUDER
Is je kind geboren in 2017?
Wens je een andere school voor je kind?
Deze brochure geeft je informatie over het aanmelden
en inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs voor alle
scholen in Merelbeke en Gent. (Er doen ook nog scholen
uit andere buurgemeenten mee. De volledige lijst vind je
vanaf januari op http://meldjeaanbasis.gent.be).
Hoe kan je je kind inschrijven in een school van je
voorkeur?
- Is je kind geboren in 2017 én heeft je kind een
broer of zus op de school of werk je zelf op de school?
Schrijf in de school zelf in tussen 4 en 15 februari
2019.
- In alle andere gevallen:
Meld je aan via http://meldjeaan.merelbeke.be tussen
1 maart 2019 (12 uur ‘s middags) en 29 maart 2019
(12 uur ‘s middags).
Je ontvangt een mail of brief met het resultaat.
Je gaat naar de school om je kind in te schrijven.
Was er geen plaats voor je kind? Ga dan vanaf 28 mei
2019 naar een school met nog vrije plaatsen.
De kalender met de belangrijkste data is terug te vinden
op de achterkant van deze brochure.
Door aan te melden, krijgt ieder kind een gelijke kans
om in te schrijven in een school van eigen keuze. We
proberen in de scholen in Merelbeke tot een gelijke
verdeling te komen van kinderen uit kansarme en kansrijke gezinnen. De plaats die je kind krijgt, is altijd in één
van je voorkeurscholen. En zoveel mogelijk in je hoogste
of één van je hogere voorkeurscholen.
Aanmelden via de website. Wat zijn de voordelen?
1. Je krijgt voorrang op ouders die de website niet
gebruiken.
2. Je kan meerdere scholen aanduiden in de volgorde van je voorkeur.
3. Je kind wordt gerangschikt op basis van afstand
thuis – school en afstand werkplek - school.
4. Je vergroot je kansen op een ticket voor een
school van je voorkeur.
Isabelle Van De Steene
Schepen van onderwijs

!

TIPS!
Ga langs op de school.
Bezoek hun website. Kijk of er
extra bezoekmomenten zijn.

WELKE KINDEREN?
•
•

Alle kinderen geboren in 2017 die voor
de eerste keer naar school mogen, ook al
is dit pas op 1 september 2020.
Oudere kinderen als de ouders volgend
schooljaar van school willen veranderen.

Is je kind geboren in 2017 en heeft het een
broer of zus of werkt een van de ouders op
de school? Dan schrijf je je kind in op de
school zelf tussen 4 en 15 februari 2019.
Schrijf je je kind in februari in op de
school? Dan hoef je je kind niet meer aan
te melden in maart.

WELKE SCHOLEN?
Alle scholen voor gewoon onderwijs in
Merelbeke en Gent en sommige scholen uit
buurgemeenten doen mee. Ook als de school
van je eerste keuze vroeger nooit wachtrijen
kende, raden wij aan je kind vooraf via de website aan te melden.
De situatie kan dit jaar anders zijn. Door vooraf
aan te melden verloopt de inschrijving vlotter en
dat is voor jezelf en de school aangenamer.

HOE MELD IK AAN?
Via de website

http://meldjeaan.merelbeke.be

WAAROM?
Om kans te maken op een plaats in de school
van je voorkeur.
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Je kind kan starten in een school als het 2,5 jaar is en daar blijven tot 12 jaar. Bij de meeste scholen
kan dat op dezelfde plaats maar soms moet je kind naar een ander gebouw in de buurt.

OFFICIEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS
GILKO Merelbeke
AFDELING KLOOSTERSTRAAT: kleuter- en lager onderwijs / Kloosterstraat 19 / T 09 210 35 70
AFDELING BERGWEGEL: kleuter- en lager onderwijs / Bergwegel 6 / T 09 210 35 30
AFDELING LEMBERGE: kleuter- en lager onderwijs / Burg. Maenhautstraat 1 / 09 210 35 40
Directeur: gilko@merelbeke.be / www.gilko.be
Het GILKO in Merelbeke biedt een gevarieerde schoolkeuze.
1/ In de Kloosterstraat werken we met parallelklassen per geboortejaar. De kleinsten kunnen tijdens een vermoeiende
schooldag gebruik maken van de slaapklas.
2/ In de Bergwegel staat de groene omgeving centraal. De kinderen worden er op verschillende manieren toe aangezet
om buiten te spelen.
3/ GILKO Lemberge is een kleine school waardoor er een familiale en gezellige sfeer heerst.
Onze overtuiging is dat leren lezen cruciaal is in de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom werken we hier doelbewust
rond en houden we van samen lezen, leven en leren.
Meer info? Neem een kijkje op onze website www.gilko.be of kom eens langs.

GO! Basisschool Flora
Kleuter- en lager onderwijs / H. Consciencestraat 56 / T 09 230 90 83
dir.bs-merelbeke@scholengroep.gent / www.bs-merelbeke.be
Zuurstof en ruimte geven aan alle talenten, dat zit in onze natuur. Dat zie je meteen aan onze locatie hartje Flora: een groene omgeving, een
enorm speelbos en een schoolmoestuin! Een dynamisch team ontfermt zich over de kiempjes vanaf de kleuterklas en laat hen openbloeien
tot positief denkende, kritische jongeren. Vanaf 1 september 2019 creëren we dankzij een nieuwbouwproject ook zuurstof en ruimte voor
nieuwe manieren van lesgeven.

GO! Daltonschool Merelbeke
Kleuter- en lager onderwijs / Gaversesteenweg 195 / T 09 231 64 57
dir.bs-merelbeke@scholengroep.gent / www.bs-merelbeke.be
Nieuw in Merelbeke vanaf 1 september 2019: Daltononderwijs!
Steeds meer ouders kiezen voor een daltonschool (er zijn al 400 scholen in Vlaanderen en Nederland). Nu kan dat ook in Merelbeke! Met ons
daltononderwijs ontdekt elk kind interesses en talenten en leert het samenwerken en verantwoordelijk te zijn. Met een flinke dosis durven,
denken en dromen creëert jouw kind, samen met de meester of juf, een uniek leer- en groeiproces richting secundair onderwijs. Wat je kind
leert, blijft hetzelfde. Hoe je kind leert, is een wereld van verschil!

VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS
Basisschool O.-L.-V.-Visitatie – Bottelare
Kleuter- en lager onderwijs / Ridder Stas de Richellelaan 19 / T 09 362 88 33
directie@visitatiebottelare.be / www.visitatiebottelare.be
Je mag zijn wie je bent en zoals je bent, met je kwaliteiten en gebreken, om te kunnen worden wie je in je aanleg bent
maar zoals je je nu niet kan tonen en je mag het worden op jouw wijze en jouw uur.
Wil je onze school echt kennen, maak een afspraak en we nemen tijd voor jullie.
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Landelijke Steinerschool Munte
Kleuter- en lager onderwijs / Munteplein 5A / T 09 330 62 96 / info@steinerschoolmunte.be / www.steinerschoolmunte.be
De Landelijke Steinerschool bevindt zich midden in het groen in een beschermd gebouw naast de kerk van Munte. Het onderwijs in deze
gesubsidieerde school is gericht op het in harmonie brengen van het denken, het voelen en het handelen; de volwaardige basis voor de
verdere ontwikkeling van het kind. Het hele team verzekert een klimaat van geborgenheid en respect waarin de kinderen optimaal kunnen
leren én spelen. Door de unieke locatie genieten de peuters, kleuters en lagere schoolkinderen van de seizoenen in al hun pracht. De school
telt twee peuterklasjes, drie kleuterklassen en een lagere school van het eerste tot en met zesde leerjaar. Maak een afspraak met de directie
voor een kennismaking en een kijkje in de klassen, de schooltuin en ons uniek pedagogisch project.

SCHOLENGEMEENSCHAP LAND VAN RHODE
Paus Johannescollege – Merelbeke
Kleuter- en lager onderwijs / Hundelgemsesteenweg 239 / T 09 230 76 48
info@pausjohannescollege.be / www.pausjohannescollege.be
Onze school is een gemengde basisschool met zes kleuterklassen en twaalf lagere klassen. Drie gymleerkrachten, een kinderverzorgster, een
zorgcoördinator, twee zorgjuffen en een ICT-coördinator versterken ons team.
Wij streven naar uniciteit en verbondenheid, bij ons is iedereen welkom, ons team staat klaar voor alle kinderen en ontvangt ze met open
armen om ze te laten groeien op het vlak van hoofd, hart en handen en dit in een positief, stimulerend klimaat met kwaliteitsvol onderwijs als
maatstaf voor iedereen, maar elk op zijn eigen niveau. Altijd welkom voor een vrijblijvend bezoek aan onze school.
Geef een belletje of kom eens langs. Bezoek alvast onze vernieuwde website.

Sint-Elooischool – Kwenenbos

SINT-ELOOISCHOOL

Kleuter- en lager onderwijs / Sint-Elooistraat 79 / T 09 362 64 95 / directie@sint-elooischool.be / www.sint-elooischool.be
Onze Sint-Elooischool herbergt in het hoofdgebouw en in het huis aan de overkant samen zes kleuterklassen en negen lagere klassen.
In een liefdevol en zorgzaam kader draagt elk teamlid zijn of haar steentje bij om je grootste schat in een warme sfeer optimaal te begeleiden.
We besteden graag aandacht aan een degelijke opvoeding gebaseerd op een gezonde mix van vriendelijkheid en een doelgerichte structuur.
Ben je nieuwsgierig hoe we dit concretiseren? Kom dan zeker even langs: een telefonische afspraak helpt om rustig de tijd te kunnen nemen
voor een uitgebreid vrijblijvend kennismakingsbezoek.

Sint-Michielsschool – Flora
Kleuter- en lager onderwijs / Bergstraat 34 / T 09 230 71 88 / info@sint-michielsschool.be / www.sint-michielsschool.be
De Sint-Michielsschool biedt kleuter- en lager onderwijs met veel aandacht voor een uitgebreide zorgwerking. De talenten van kinderen
zetten we graag in de kijker op onze MI-dagen. We focussen meer en meer op het leren van elkaar en sociale vaardigheden vinden we
belangrijk. Via de website kan je zeker al wat smaken wat we graag willen bieden: kwaliteitsvol onderwijs en een degelijke opvoeding. Voor
een afspraak bel je best vooraf met de school. Van harte welkom!

SG De Graankorrel Melsen-Schelderode
VESTIGING MELSEN: peuterklas tot en met 2e leerjaar: Gaversesteenweg 853 / T 09 384 30 73
VESTIGING SCHELDERODE: 3e tot en met 6e leerjaar: Gaversesteenweg 518 / T 09 362 60 41
Directie: Carlo Piscador / directie@sgdegraankorrel.be / www.sgdegraankorrel.be
Graag stellen we u ons vernieuwd pedagogisch concept/project voor om nog beter tegemoet te komen aan de noden van uw kinderen.
In Melsen verwelkomen we graag alle kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met het tweede leerjaar. We bieden hen graag alle kansen tot samenopgroeien en ontwikkelen via een sterk ervaringsgericht onderwijs met ruimte tot exploreren en experimenteren. Vanaf het derde leerjaar tot
en met de zesde klas worden onze leerlingen ondergebracht in Schelderode.
Hier willen we inzetten op de verdere groei tot ‘zelfstandige’ individuen met ruimte voor ontwikkeling van hun eigen talenten. Overtuig uzelf
en maak geheel vrijblijvend een afspraak om met onze school en haar werking kennis te maken.
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Wijken

OVERZICHTSKAART SCHOLEN

Wil je je kind inschrijven in een school in
Gent? Surf naar www.onderwijskiezer.be
of stad.gent/scholenoverzicht voor een
overzicht van alle Gentse scholen. Als je
(ook) kiest voor scholen in Gent dan kan
je je kind ook aanmelden via
http://meldjeaan.merelbeke.be
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In het Sociaal Huis kan je terecht met alle mogelijke vragen over het “meld je aan” systeem. Het
Sociaal Huis Merelbeke vind je terug in het voormalig politiecommissariaat op de Hundelgemsesteenweg 357, 9820 Merelbeke.
Ook met andere opvoedingsvragen, hulp bij het aanvragen van een school- of studietoelage, vragen
over (buitenschoolse) kinderopvang, enz. kan je bij het Sociaal Huis aankloppen.

Huis van het kind Merelbeke
Kinderen en jongeren opvoeden in een veilige en gezonde leefomgeving is niet altijd eenvoudig.
Huis van het Kind Merelbeke wil werken rond thema’s als gezonde voeding, beweging, psychisch
welzijn … Zit je met een vraag? Wij geven persoonlijk advies. Daarnaast organiseren we ook workshops, lezingen …
Huis van het Kind Merelbeke wil ook ouders samenbrengen en uitnodigen om ervaringen met elkaar te delen.
Huis van het Kind Merelbeke is er niet alleen voor ouders en opvoeders, maar ook voor kinderen en
jongeren. We brengen het Merelbeekse aanbod voor kinderen en jongeren in kaart. Jongeren kunnen ook terecht bij de partners of het loket opvoedingsondersteuning voor advies.
Sociaal Huis / Hundelgemsesteenweg 357 / 9820 Merelbeke / T 09 210 33 50
info@sociaalhuismerelbeke.be
OPENINGSUREN: elke dag van 9 tot 12 uur, op woensdag ook van 14 tot 17 uur of op afspraak
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BUITENGEWOON
ONDERWIJS
Naast de scholen voor gewoon
onderwijs, zijn er ook scholen voor
buitengewoon onderwijs. Voor
een inschrijving in een school voor
buitengewoon onderwijs is een verslag met toegang buitengewoon
onderwijs nodig. De CLB’s helpen
hierbij. De inschrijving gebeurt op
de school.

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die speciale
hulp nodig hebben door een beperking of door leer- of opvoedingsmoeilijkheden. Er zijn verschillende types buitengewoon
onderwijs:

Wil je weten hoe je je kind in het
buitengewoon basisonderwijs kan
inschrijven? Ga dan langs bij het
CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) of de school van je keuze.
Je vindt ook meer info over hoe je
kan inschrijven in het buitengewoon
onderwijs op www.lop.be.

•
•

•
•
•

•
•
•

Type basisaanbod: voor leerlingen met diverse ernstige
leermoeilijkheden
Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis
Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
Type 5: voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, residentiële setting of verblijven in een preventorium
Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of
een spraak- of taalstoornis
Type 9: voor normaal begaafde kinderen met een autisme
spectrumstoornis

BUITENGEWOON ONDERWIJS
De Sassepoort en
Spoor 9

Bevelandstr. 22-24

9000 Gent

09 233 36 58

Type 3, 9

Ziekenhuisschool
stad Gent

Corneel Heymanslaan 10 9000 Gent
(route 816 - 1K5)

09 332 24 05

Type 5

De Octopus

Drongensesteenw. 146

9000 Gent

09 251 02 75

Basisaanbod

Sint-Jozef

E. de Deynestr. 1

9000 Gent

09 245 57 46

Basisaanbod, 2, 3, 9

Het Kompas

Ijskelderstr. 29

9000 Gent

09 225 44 23

Basisaanbod

OC Nieuwe Vaart

Jozef Guislainstr. 47

9000 Gent

09 226 70 70

Type 3

Macarius

Koningstr. 12

9000 Gent

09 228 45 90

Basisaanbod

Korenbloem

Korenbloemstr. 17

9000 Gent

09 269 92 70

Basisaanbod

De Zonnepoort
De Zonnewijzer

St-Lievenspoortstr. 2-8

9000 Gent

09 323 52 20

Type 2

Sint-Lievenspoort

St-Lievenspoortstr. 129

9000 Gent

09 268 26 50

Type 7, 9

Sint-Jozef

Stropkaai 38

9000 Gent

09 245 57 46

Type 2

MPI De Oase

Voskenslaan 362

9000 Gent

09 220 18 30

Basisaanbod, 2, 3, 9

Rozemarijn

Kloosterstr. 6 D

9031 Drongen

09 282 09 34

Type 2

IVIO Salvator

Meerhoutstr. 55

9041 Oostakker

09 255 92 20

Basisaanbod, 9

Sint-Gregorius

Jules Destréelaan 67

9050 Gentbrugge

09 210 01 60

Basisaanbod, 3, 4, 9

Een overzicht van alle scholen die buitengewoon onderwijs aanbieden vind je op www.onderwijskiezer.be
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VEELGESTELDE VRAGEN
kan mijn kleuter starten
1 / Wanneer
op school?
SCHOOLJAAR 2019-2020
Kinderen geboren komen na…
t.e.m.

dus vanaf …

02/03/2017

zomervakantie 2019

02/09/2019

04/05/2017

herfstvakantie

04/11/2019

06/07/2017

kerstvakantie

06/01/2020

03/08/2017

1 februari

03/02/2020

02/09/2017

krokusvakantie

02/03/2020

20/10/2017

paasvakantie

20/04/2020

25/11/2017

hemelvaartvakantie

25/05/2020

Vanaf 26/11/2017

zomervakantie 2020

01/09/2020

Als je kind al drie jaar is dan kan het iedere schooldag voor de eerste keer naar school.
neem ik mee als ik mijn kind ga
2 / Wat
inschrijven?
De ISI-kaart, Kids-ID of briefje mutualiteit.
De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met
de juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en
het rijksregisternummer.
gebeurt er in de school tijdens het
3 / Wat
inschrijven van mijn kind?
• De school controleert de gegevens van je kind.
• Je verklaart je akkoord met het pedagogisch
project en het schoolreglement van de school.
• Je plaatst je handtekening op de leerlingenfiche.
• Je krijgt een inschrijvingsbewijs.
gebeurt er in de scholen waar mijn
4 / Wat
kind wordt geweigerd?
• De school noteert de naam van het kind in het
inschrijvingsregister.
• Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving met daarop een rangnummer.
• Voor kinderen geboren in 2017 moet de school
dit rangnummer respecteren tot 30 juni 2020.
• Voor kinderen die vroeger geboren zijn, moet
de school dit rangnummer respecteren tot en
met 7 oktober 2019.
Dit register wordt elk schooljaar opnieuw aangelegd. Je kan jaarlijks opnieuw aanmelden.
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Waarom werken we met aan5 / meldingen?
Scholen raken snel volzet. Toch willen we elk
kind in Merelbeke een plaats geven in een school
van voorkeur. En dat zoveel mogelijk in de buurt
waar je woont, zodat je kind(eren) op wandel- of
fietsafstand naar school kunnen.
ik mijn kind bij meerdere scholen
6 / Mag
aanmelden?
Ja. Er is geen limiet. Het verhoogt je kansen op
een school van je keuze.

7 / Welke school zet ik op plaats 1?

Zet de school waar je je kind het liefst naartoe
wil sturen op de eerste plaats. Ook als er daar op
het ogenblik van aanmelden maar weinig of geen
vrije plaatsen zijn. Misschien wordt je kind toch
gunstig gerangschikt of komt daar later toch nog
een plaats vrij zodat je je kind toch kan inschrijven
in de school van je eerste voorkeur. Dat kan zelfs
als je kind ondertussen al in een andere school
is ingeschreven. De school contacteert je als er
een plaats vrij komt. Zet na school 1, de school
van je tweede voorkeur, enzoverder. Volg enkel je
persoonlijke voorkeur.

mensen die zich voor mij
8 / Hebben
aanmelden via internet meer kans op

een plaats?
Neen. Bij de aanmelding van je kind speelt het
tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de
voorziene periode gebeurt. Dus voor 29 maart 2019
om 12 uur ’s middags. Wanneer de vraag groter
is dan het aantal vrije plaatsen, wordt er enkel
gekeken naar de afstanden tot aan de school.

9 / Wanneer maak ik een login aan?

Tijdens de aanmeldingsperiode: 1- 29 maart 2019
12 uur ’s middags.

kan ik zien of er nog plaats is voor
10 / Hoe
mijn kind?
Bij de aanmelding kan je voor elke school zien
hoeveel vrije plaatsen er tijdens de aanmeldingsperiode zijn. Zorg dat je ook scholen kiest die
voldoende plaatsen hebben voor de leeftijdsgroep
van je kind.

moet ik doen als ik nog iets wil
11 / Wat
veranderen tijdens de aanmeldings-

periode (bijvoorbeeld nog een school toevoegen)?
Met je gebruikersnaam en paswoord kan je je gegevens opnieuw bekijken of wijzigen.
heb geen computer. Wat kan ik
12 / Ikdoen?
Neem contact op met het Sociaal Huis (zie pagina
8) of met een school. Zij zullen je verder helpen.
vrije plaatsen worden
13 / Hoeveel
ingevuld aan de hand van de afstand

thuis-school?
Minimaal 75% van de vrije plaatsen van elke
school wordt toegekend op basis van de afstand
van thuis tot de school (thuis = domicilie van het
kind).
vrije plaatsen worden
14 / Hoeveel
ingevuld aan de hand van de afstand

werk-school?
Maximaal 25% van de vrije plaatsen van elke
school wordt toegekend op basis van de kortste
afstand tot de school (van thuis tot de school of
van een werkplek tot de school). De praktijk leert
dat minder dan 25% van de vrije plaatsen wordt
ingevuld op basis van de afstand werk-school omdat een deel van de ouders kiezen voor een school
dichtbij huis en geen werkadres opgeven.
moet ik verstaan onder sociale
15 / Wat
mix?
We proberen in scholen in dezelfde wijk tot
een gelijke verdeling te komen van kansarme
en kansrijke kinderen. Voor de meeste wijken
wil dat zeggen dat de scholen (op termijn) een
afspiegeling worden van de buurt.
bereken ik welke werkplek het
16 / Hoe
dichtst ligt bij de school?
U hoeft dit niet te doen, de computer berekent dit.
De computer neemt de kortste afstand. Voor pendelaars is het station geen werkplek.
kind gaat naar een kinderopvang
17 / Mijn
in een school, heb ik voorrang?
Neen.
ik een school toegewezen krijgen
18 / Kan
die ik niet wens?
Neen. Er wordt enkel gekeken naar de scholen die
je koos. Om te voorkomen dat je kind geen plaats

krijgt, vragen we je om minstens vijf scholen of afdelingen aan te duiden. Hoe meer scholen je aanduidt, hoe meer kans op een plaats. Het is mogelijk dat er geen plaats is voor je kind in de scholen
die je opgaf. Dan staat je kind er op de wachtlijst.
Je kan dan wachten op een vrije plaats of je kind
in een andere school inschrijven vanaf 28 mei.
gebeurt er als ik mijn kind niet
19 / Wat
aanmeld?
Dan kan je vanaf 28 mei 2019 nog een plaats zoeken, maar veel scholen zullen dan al vol zijn. We
raden je aan om zeker aan te melden!
mijn kind aangemeld is, is mijn kind
20 / Als
dan ook ingeschreven?
Neen. Je moet nog langsgaan op de school.
verhuizen binnenkort. Welk adres
21 / Wij
geven we op?
Geef je nieuwe adres op bij het aanmelden. Je
moet bij het inschrijven wel een bewijs van verhuis
kunnen voorleggen. Ten laatste op de dag dat je
kind naar school gaat, moet je verhuisd zijn. Een
bewijs van verhuis kan een verhuurovereenkomst
of een aankoopakte zijn.

22 / Krijg ik een Vlaamse schooltoeslag?
Kinderen krijgen een jaarlijkse schooltoeslag
als de ouders weinig verdienen. De nieuwe
schooltoeslag is een onderdeel van de
Vlaamse kinderbijslag en vervangt de huidige
schooltoelage vanaf schooljaar 2019-2020. Je
zal vanaf september 2019 de schooltoeslag
automatisch ontvangen via je uitbetaler van de
Vlaamse kinderbijslag. Voor meer info:
www.groeipakket.be

http://meldjeaan.merelbeke.be
Waar kan ik terecht
voor extra informatie?
Kijk op http://meldjeaan.merelbeke.be
Neem contact op met:
• Het Sociaal Huis Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 357, 09 210 33 50,
info@sociaalhuismerelbeke.be

•

De school van je keuze
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KALENDER
Informatiesessie op maandag 28 januari 2019 om 19.30 uur in de Raadzaal,
gemeentehuis Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.
(Je hoeft niet in te schrijven voor de informatiesessie, je komt gewoon langs.)

FEBRUARI
Inschrijven broer en zus of kind van personeel
°2017 op de school zelf:
van 4 tot 15 februari 2019

•

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

vr

za

zo

1

2

3

start aanmelding vanaf 12u ‘s middags

MAART
•

di

Aanmelding van je kind via
http://meldjeaan.merelbeke.be
vanaf 1 maart (12 uur ’s middags) tot en met
29 maart 2019 (12 uur ’s middags)
Krokusvakantie: 2 tot en met 10 maart 2019
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einde aanmelding om 12u ‘s middags

APRIL
•
•

Paasvakantie: 6 tot en met 22 april 2019
Resultaat van je aanmelding wordt bekend
gemaakt: uiterlijk 29 april
bekendmaking
resultaat aanmelding

MEI
•
•

Met je ontvangen toewijzing ga je naar de
school voor een inschrijving: van 6 tot 24 mei
2019
Inschrijven op de school zonder toewijzing:
vanaf 28 mei 2019
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start inschrijving zonder toewijzing

V.U. Schepen Isabelle Van De Steene, voor het college van burgemeester en schepenen, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke
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