
LOMMELSE BASISSCHOLEN 
STAPPEN OVER NAAR 

ONLINE AANMELDINGSSYSTEEM

LOMMEL.AANMELDEN.IN 

VANAF SCHOOLJAAR 2021 – 2022



Het systeem van aanmelden zorgt ervoor 
dat je als ouder niet lang moet aanschuiven 
voor de schoolpoort om je kind in te 
schrijven. Je laat tijdens de aanmeldperiode 
via de website lommel.aanmelden.in 
weten op welke school je je kind het liefst 
wil inschrijven. 

NIET VOOR BUITENGEWOON 
ONDERWIJS
Het aanmeldingssysteem is van toepassing 
voor alle Lommelse basisscholen, behalve 
voor School met de Bijbel Den Akker. Ook 
de scholen voor buitengewoon onderwijs 
MPI Helix en de Eymardschool doen niet 
mee. Wil je je kind inschrijven in één van 
deze scholen, dan doe je dit rechtstreeks op 
de school zonder aan te melden. 

HOE WERKT HET SYSTEEM 
VAN AANMELDEN?
Ga na welke school je het liefst wil, maar kies 
daarnaast zeker twee reservescholen. Het 
systeem houdt zoveel mogelijk rekening 
met de eerste keuze, maar het is mogelijk 
dat bepaalde scholen meer aanmeldingen 
krijgen dan er vrije plaatsen beschikbaar 
zijn. Kies je slechts voor één school, dan kan 
je kind mogelijk niet ingeschreven worden en 
moet je wachten tot 31 mei om in te schrijven. 
Als je schoolkeuzes vastliggen, meld je je kind 
aan tijdens de aanmeldingsperiode.

AANMELDINGSPERIODE 
VOORRANGSGROEP:
van 3 februari (9 uur) tot en met 
17 februari (12 uur) 2021

l	 	Voor ouders met kinderen die al
 broertjes of zusjes op dezelfde school
 hebben

l		 Voor kinderen van schoolpersoneel

Als je je hebt aangemeld, ontvang je op 24 
februari 2021 via mail een bevestiging met 
een schooltoewijzing. Om van je voorrang 
te genieten schrijf je je kind tussen 1 en 31 
maart in bij de toegewezen school.

AANMELDINGSPERIODE VOOR 
IEDEREEN: 
van 1 maart (9 uur) tot en met 31 
maart (12 uur) 2021

l		 Voor ouders met een kind geboren 
 in 2019

l	 Voor ouders die een andere school
 kiezen voor hun kind

l	 Voor ouders met een kind geboren 
 voor 2019 dat nog niet ingeschreven is 
 in een school 

Spannend toch? De eerste schooldag 
van jouw kleintje. We informeren je via 
deze brochure graag over de nieuwe 
manier van inschrijven vanaf schooljaar 
2021-2022. 

Bijna alle Lommelse scholen werken 
met een digitaal aanmeldsysteem. 

Is jouw kindje geboren in 2019? 
Of wil je een andere school kiezen 
vanaf volgend schooljaar? Dan moet 
je je kindje eerst online aanmelden 
voordat je het inschrijft op school.

BIJNA KLAAR 
VOOR DE EERSTE 
SCHOOLDAG 
VAN JE KINDJE? 



WANNEER AANMELDEN?
Meld je aan via: 

lommel.aanmelden.in

Is je kind geboren in 2019?
l

Is jouw kind geboren voor 2019 
en nog niet ingeschreven in een school?

l

Wil je een andere school kiezen voor jouw kind?

Je kind gaat naar het 
buitengewoon onderwij s 

of naar School met de 
Bij bel Den Akker.

Je kind gaat naar 
het gewoon 
onderwij s?

EN/OFEN/OF

Schrij f je 
kind 

rechtstreeks 
in bij  de 

school van 
jouw keuze.

Er is al een
broer/zus

in de school
van jouw

keuze?

Er is geen
broer/zus

of ouder in 
de school 
van jouw 

keuze?

Er werkt 
een ouder 

op de school 
van jouw 

keuze?

Meld je kind 
aan via de 

website 
tussen 3 en 
17 februari.

Duid meerdere 
scholen aan!

Meld je kind 
aan via de 

website 
tussen 1 en 
31 maart. 

Duid meerdere 
scholen aan!

Wacht op 
bericht en 
schrij f je 

kind vanaf 
1 maart op 
school in.

Wacht op 
bericht en 
schrij f je 
vanaf 19 
april op 

school in.

Je haasten is niet nodig. Het tij dstip                  
van aanmelden speelt geen rol, zolang je 
het maar binnen de juiste aanmeldings- 
periode doet. Na het aanmelden ontvang 
je op donderdag 8 april 2021 via e-mail een 
bevestiging met een schooltoewij zing. 

Aanmelden is niet verplicht, maar als je dit 
niet doet, kan je je kind pas vanaf 31 mei 
2021 inschrij ven. Er zullen dan in bepaalde 
scholen mogelij k geen vrij e plaatsen meer 
zij n. Het is in het belang van je kind dat je 
toch aanmeldt.  

Let op! Aanmelden en inschr� ven is niet 
hetzelfde. 

Via de aanmelding krij gt je kind een plaats 
toegewezen, die pas toegekend wordt na 
inschrij ving.

MEER WETEN? 
Meer info via lommel.aanmelden.in
of via Het Kompas, Huis van het Kind, 
Onderwij sloket, tel. 011 399 730 
of hetkompas@lommel.be

Je kan ook terecht bij  
de dienst onderwij s, 
tel. 011 399 810, 
of onderwij s@lommel.be



BUITENGEWOON BASISONDERW� S
Vr�  onderw� s (katholiek)

1  Eymardschool, Oude Diestersebaan 5
 www.eymardschool.be
Gemeenschapsonderw� s

2  MPI Helix, Speelpleinstraat 75
 www.mpihelix.be

BASISONDERW� S 
Vr�  onderw� s (protestants/christel� k)

3  School met de B� bel Den Akker, 
Sint-Janstraat 16A

Gemeenschapsonderw� s
4  XCL Wegw� s, Hendrik van Veldekestraat 55

School met een sterke visie op leren door leerplezier,  
 respect en samenwerking
 www.xclwegwij s.be

5  XCL Stapsgew� s, Buntstraat 117
Maximaal inzetten op natuurbeleving, 

 beweegvriendel� k lesgeven en talentgericht werken
 www.xclstapsgewij s.be

6  XCL Eigenw� s, Mudakkers 25
Daltonschool met nadruk op keuzevr� heid,   

 samenwerking en ontwikkeling van zelfstandigheid
 www.xcleigenwij s.be

Stedel� k onderw� s 
7  Stedel� ke basisschool De Schommel,  

SAMEN op de schommel
Haardstraat 20 - www.de-schommel.be

8  Stedel� ke basisschool ’t Stekske,   
Je eigen plekje, je eigen stekje. 

 Een Stekske voor iedereen!
Luikersteenweg 447 - www.stekske.be

Vr�  onderw� s (katholiek)
9  Basisschool Den Heuvel, Slinkerstraat 62 

 Wij kschool: Albert Servaesdreef 25 en Warande 7
 Op en top school!
 www.basisschooldenheuvel.be

10  Vr� e Kleuterschool De Speling,   
 Kloosterstraat 11 - Wij kschool: Eltenbos 84
 Een warme en zorgzame school waar iedereen welkom is!
 www.viadespeling.be

11  Lagere school De Speling, Kloosterstraat 7
 Een zorgzame en hartel� ke school
 www.viadespeling.be

12  Boudew� nschool, Einde 5
 Een warme school waar elk kind telt
  www.boudewij nschoollommel.be

13  Basisschool Sint-Jan, Kerkweg 22 
 Wij kschool: Gelderhorsten 146
 Ervaringsgericht leren: kwaliteit en openheid hand in hand
 www.sintjan-lommel.be 

14  Vr� e Basisschool De Klimtoren,   
 Luikersteenweg 243 
 Wij kschool: Burgemeesterstraat 45
 In onze school mag je klimmen op je eigen tempo
 www.deklimtorenlommel.be

15  BALU, Hanekapstraat 8 - www.balu.be 

16  Vr� e Scholen Lommel-West, 
 Godfried Bomansstraat 17 
 Wij kschool: Martinus Van Gurplaan 41
 De school waar het welbevinden van je kind centraal staat
 www.vb-lommel-west.be

 

LOMMEL.AANMELDEN.IN 

 Een Stekske voor iedereen!
Luikersteenweg 447 - www.stekske.be
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