Welke informatie van ons gezin zit in het aanmeldingsregister ?
In het aanmeldingsregister komt de informatie




Die u bij het aanmelden invult, zoals naam van de ouder en het kind, het domicilieadres, het
rijksregisternummer van het kind, de antwoorden op de vragenlijst, wie het kind heeft
aangemeld, contactgegevens van de ouders, uw schoolkeuzes en uw voorkeurorde.
Die noodzakelijk is voor de ordening van uw kind in elke school die u aangeeft, namelijk de
afstand tussen school en domicilie van het kind, afstand tussen werkadressen en school, de
kortste van de drie afstanden, of uw kind een broer of een zus op de school heeft, of (een
van de) ouders op de school werkt, of uw kind indicator- of niet-indicatorleerling is, of uw
kind wel of geen anderstalige nieuwkomer is.

Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over u of uw
kind.
Kan ik de informatie die over mijn kind en ons gezin in het aanmeldingsregister is opgenomen, inzien
en verbeteren?
U kunt uw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. De eerste keer dat u
inlogt, maakt u een paswoord en gebruikersnaam aan. Bewaar deze goed. U hebt ze nodig als u uw
gegevens wilt nakijken of veranderen.
Wenst u nog gegevens te wijzigen nadat u bericht gekregen heeft over de resultaten van de
aanmeldingen, dan neemt u contact met de helpdesk van Meldjeaanbasis.gent.be of met de school
waar uw kind is ingeschreven.

Waarvoor worden de gegevens van ons kind en ons gezin gebruikt ?





Voor de rangordening van uw kind en de toewijzing van een school.
Om uw kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat u dezelfde gegevens
nog eens moet doorgeven.
Om voor uw kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als
daar later toch nog een plaats vrijkomt.
Om de goede werking van de aanmeldingsprocedure te evalueren en na te gaan:
o Of het systeem technisch goed functioneert en de afstandsberekeningen,
rangordeningen en toewijzingen correct gebeuren
o In welke mate kinderen terecht kunnen in een school van hogere voorkeur van hun
ouders
o In welke mate we erin slagen in scholen een evenredige verdeling van kansarme en
kansrijke kinderen te realiseren

Wie kan welke gegevens van mijn kind en onze gezinssituatie inzien ?



De personen die het aanmeldingsregister beheren en/of voor ouders en scholen de helpdesk
bemannen.
De directeur van de school die aan uw kind wordt toegewezen, met het oog op het
realiseren van de inschrijvingen van uw kind. De school krijgt niet te zien wat uw
voorkeurorde is noch voor welke andere scholen u uw kind aanmeldde.



De directeur van de scholen waar uw kind op de wachtlijst komt. Ook deze scholen krijgen
niet te zien wat uw voorkeurorde is noch voor welke andere scholen u uw kind aanmeldde.
De toegang is voor de scholen beperkt tot de volgende gegevens:
o
o
o
o
o
o
o



adres, telefoonnummer en naam van de ouders
geboortedatum, RRN, adres en thuistaal van het kind
of het kind een verslag heeft met toegang buitengewoon onderwijs
of het kind voldoet aan de criteria van ‘anderstalige nieuwkomer’
onderwijsdiploma van de moeder
keuze levensbeschouwing
behoort het kind tot een voorrangsgroep broer/zus, kind van personeel of
indicator/niet-indicator
De personen betrokken bij de evaluatie van de aanmeldingsprocedure. Indien hier externe
personen (onderzoekers) bij betrokken zijn dan is hun inzage beperkt tot geanonimiseerde
gegevens. Dat wil zeggen dat zij het rijksregisternummer van het kind, de naam van het kind
en van de aanmeldende persoon of de contactgegevens van de aanmeldende persoon niet
kunnen zien.

