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Vul de gegevens in van de ouders/voogd en van het 
kind: naam, voornaam, geboortedatum, adres en 
rijksregisternummer.
Het rijksregisternummer van het kind kan je terugvinden op de 
Kids-ID of de ISI+-kaart.

ONLINE AANMELDEN

RESULTAAT

Je ontvangt het resultaat van de aanmelding per 
e-mail. Dit zijn de gegevens van de school waar je je 
kind kan inschrijven.

INSCHRIJVEN

Maak een afspraak met de school om je kind in te 
schrijven. Van zodra je als ouder/voogd de leer-
lingenfiche hebt ondertekend, is de inschrijving 
definitief.

Van zodra je je kind hebt aangemeld, doet het 
aanmeldingssysteem zijn werk. Het systeem kijkt 
of er voldoende plaats is, ordent de aanmeldingen 
en laat weten in welke school je kind een plaats 
heeft.

Alle kinderen worden geordend op basis van hun 
eerste schoolkeuze. Zijn er voldoende plaatsen op 
de school? Dan hebben alle kinderen een plaats 
in hun voorkeurschool. Zijn er niet voldoende 
plaatsen? Dan zal het systeem ordenen naar af-
stand. De kinderen worden hierbij gerangschikt 
volgens de afstand van de woonplaats (domicilie) 
van het kind tot aan de school. Kinderen worden 
dan toegewezen aan de school dichtstbij hun 
woonplaats.

VERDELING 

HANDLEIDING ONLINE AANMELDEN

Behoort je kind tot de voorrangsgroep? Dan 
moet je je kind niet eerst online aanmelden. 
Deze kinderen kunnen zich van 01/02/2022 
tot 28/02/2022 inschrijven.

Surf naar https://kapelle-op-den-bos.aanmelden.in
En doorloop de volgende stappen: 

Controleer en bevestig.

Geef aan of je kind een indicatorleerling is. 
Ontving je als gezin een schooltoelage of heb je als moeder 
geen getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs? 
Dan is je kind een indicatorleerling.

Kies scholen in volgorde van voorkeur. Geef hierbij 
minimum 1 en bij voorkeur 3 schoolkeuzes op.
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Zal je kind voor het eerst naar school gaan in 2022-2023? 
Of wil je kind graag van school veranderen?
Volg dan onderstaande stappen! 


