Infosessie ‘hoe kies ik een school’ – 11 januari 2022, 20-21.30u: FAQ
Heeft u een vraag ? Kijk op https://meldjeaanbasis.gent.be/faq of contacteer de
helpdesk.

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden van de infosessie van 11 januari. De vragen over
de organisatie van de wijkwandelingen staan achteraan dit document.

Vragen
1) Ik zie dat de facebookgroep een groep is voor ouders van kinderen die geboren zijn in 2019.
Klopt dit? Of is die voor iedereen?
Deze is voor iedereen!

2) Ik hoor u spreken over Freinet en Steiner, maar wat houd dat eigenlijk allemaal in?
Voor vragen over pedagogische projecten en methodeonderwjis verwijzen we naar de
informatiekanalen van de school.

3) Komen in kleuterscholen ook levensbeschouwelijke vakken aan bod?
De lessen levensbeschouwing worden alleen gegeven aan leerplichtige kinderen (vanaf 5j), in de
praktijk worden ze bijna uitsluitend gegeven aan kinderen van de lagere school. Uitzonderlijk
geven sommige scholen geen apart vak levensbeschouwing maar een alternatief. Bevraag dit bij
de school.

4) Heeft de keuze kleuterschool invloed op de latere keuze basisschool? Ik denk aan voorrang om
op dezelfde school te kunnen doorstromen van kleuter naar basisonderwijs?
Als je je kind inschrijft voor het kleuteronderwijs dan ben je zeker dat je kind op die school kan
blijven tot 12j. Alle scholen in Gent en Merelbeke met kleuteronderwijs hebben ook lager
onderwijs. Je hoeft als ouder dus niet meer opnieuw aan te melden voor het lager onderwijs, er is
een automatische doorstroom van kleuters naar lager onderwijs in dezelfde school.
Opgelet: bij sommige scholen is de kleuterschool en de lagere school niet op dezelfde plaats
gelegen.

5) Kan je wel nog veranderen van school tussen kleuter en lager? Kan je na 1 jaar ook veranderen
van school? Is dit moeilijk?

Je kan je kind ieder jaar opnieuw aanmelden voor het volgende schooljaar. Maar of je kan
inschrijven, is afhankelijk van de vrije plaatsen. Het is mogelijk dat er na de aanmeldperiode
plaatsen vrijkomen. Dus als je wil veranderen, meld dan zeker aan. Ook voor scholen die op
dat moment geen vrije plaats hebben.

6) Hoe weet je hoeveel plaats er is op je favoriete school?

Vlak voor en tijdens de aanmeldperiode is er een overzicht van vrije plaatsen per
geboortejaar/leerjaar per school beschikbaar op https://meldjeaanbasis.gent.be/Over .

7) Moet het een school in de buurt zijn? Of mag je ook iets verder kijken als je de fietstocht ziet
zitten...
Je hebt als ouder de vrijheid om een school dichtbij of verder weg te kiezen. Maar je moet er
rekening mee houden dat je meer kans hebt op een toewijzing in een school dichterbij.
Zet altijd je meest favoriete school op 1 !
Als er meer vrije plaatsen zijn dan er vragen zijn voor een school dan krijgen alle geïnteresseerde
ouders een toewijzing. Dan passen we geen ordening toe.

8) De sociale mix van een school wordt onder andere mee bepaald door het werken met dit
aanmeldingssysteem, kunnen de principes die jullie toepassen nog kort even worden toegelicht?

Zie https://meldjeaanbasis.gent.be/faq voor een uitgebreide toelichting.

9) Bij de inschrijvingsperiode, is het zo: eerst aangemeld is eerste kandidaat? dus bv. als mijn
buurman zich voor mij heeft aangemeld, heeft hij als eerste kans?
Neen, het is niet om ter eerst. De ouders die eerst aanmelden, hebben niet meer kans op een vrije
plaats. De ordeningscriteria zijn sociale mix en afstand.

10) Heeft het zin om een erg populaire school met weinig plaatsen uit je lijstje te laten, zodat je
meer kans hebt op je tweede keuze?
Neen ! Zet altijd je favoriete scholen in je lijst met scholen, zet altijd je absolute voorkeurschool
op 1 !
Zie ook https://meldjeaanbasis.gent.be/faq

11) Wordt er gekeken naar afstand in vogelvlucht of naar wandelafstand?
Naar een combinatie. Zie https://meldjeaanbasis.gent.be/faq voor een uitgebreide toelichting.

12) Krijgt domicilie voorrang op werkadres van de ouders of zijn beide gelijkwaardig?
Minstens 75% van de vrije plaatsen wordt toegewezen op basis van de afstand ‘domicilie kind –
school’, max. 25% wordt toegewezen op basis van de kortste afstand (vergelijking domicilieafstand en werkafstanden). Zie ook https://meldjeaanbasis.gent.be/faq .

13) Wordt de keuze objectief gemaakt door een team personen? Of een soort van elektronisch
programma?
Er is een algoritme geprogrammeerd. De ordening van de kinderen, berekenen van de afstanden
en de toewijzing aan een school gebeurt door een softwareprogramma.

14) Zijn er opendeurdagen in de scholen?
Hiervoor kan je steeds contact leggen met de scholen. Je kan ook de website van de scholen
checken voor eventuele infodagen of opendeurdagen.
Zie ook https://meldjeaanbasis.gent.be/Hulp .

15) Hoeveel scholen moet je dit jaar opgeven?
We adviseren om minstens 5 scholen op te geven.

16) Kan ik ergens te weten komen welk eten de school serveert. Van waar dat komt. Welke catering
service er gebruikt wordt. Dat is belangrijk voor mij.
Dat moet je bevragen bij de scholen.

17) Kan je een ander adres dan het domicilieadres opgeven als verblijfplaats voor het kind? Wat als
de ouders gescheiden zijn m.a.w. kind heeft 2 adressen?

Een persoon kan slechts op 1 adres gedomicilieerd zijn. Ook kinderen in systeem van coouderschap zijn op 1 adres gedomicilieerd. Het inschrijvingsrecht werkt alleen met het
domicilieadres van het kind.
Je kan geen andere (verblijf)adressen opgeven.

18) Heeft het een impact op de toewijzing als je aan de rand van Gent (niet Gents grondgebied)
woont?
De ordening gebeurt voor alle kinderen op dezelfde manier, het maakt niet uit of je in of buiten
Gent woont.

19) Zijn er scholen die niet mee doen met de aanmeldprocedure?
Alle scholen van het gewoon basisonderwijs van Gent en Merelbeke doen mee aan de
aanmeldprocedure.

20) Indien je als ouder buiten Gent werkt, heeft dit een bepaalde impact op de beslissing (ikv schoolwerkafstand)
Door een werkadres op te geven dat dichtbij een school gelegen is (dichter dan het
domicilieadres) kan je je kansen op een vrije plaats verhogen. Je hebt nooit een nadeel om een
werkadres op te geven, bijv. omdat het verder weg is gelegen.

21) Welke zijn de voorrangsregels andere dan broertjes/zusjes?
Toepassen van de sociale mix: zie https://meldjeaanbasis.gent.be/faq

22) Wat als er geen toewijzing is?
Dan staat uw kind op de wachtlijst van al uw voorkeurscholen. U kan nadien opgevist worden
door een van die scholen omdat er een vrije plaats komt. We verwijzen u ook naar de start van de
vrije inschrijvingen op 6 mei 9u zodat u in een andere school met vrije plaatsen nog een
inschrijving kan vragen.

23) I.v.m. de afstandsberekening: bij verschillende vestigingen, wordt er gekeken naar het adres van
de kleuterschool of de lagere school?
De meeste basisscholen hebben op hetzelfde adres zowel de kleuters als de kinderen van het
lager onderwijs. Dus voor die scholen werken we met het adrescoördinaat van de school. Voor
enkele scholen werken we met een apart berekend punt omdat de vestigingsplaatsen van kleuter
en lager verder uit elkaar liggen. Als je hierover informatie wenst, contacteer de helpdesk.
Zie ook https://meldjeaanbasis.gent.be/faq

24) Ik hoor dat er in sommige buurten wel een probleem is dat de vraag een stuk groter is dan het
aanbod (door bv buurten waar groot % jonge gezinnen woont) is daar dan ook gegarandeerd
dat je een school toegewezen krijgt als je allemaal scholen in en om die buurt selecteert? (ik heb
het hier over sint-amandsberg)

Er zijn wijken waar er minder capaciteit is dan aantal kinderen en omgekeerd. Maar over heel
Gent zijn er voldoende vrije plaatsen om alle Gentse kinderen in te kunnen schrijven. Niet alle
ouders kiezen een school in de eigen wijk.
Er zijn ouders die terecht kunnen in de eigen wijk maar ook ouders die een school krijgen die
verder weg is gelegen

Vorige aanmeldperiode was er na de aanmeldperiode in iedere wijk nog minstens 1 school
met vrije plaatsen voor peuters. De meerderheid van de scholen had nog vrije plaatsen voor
peuters na de aanmeldperiode.

25) Is er een mogelijkheid om van school te wisselen als je zelf iemand vindt op jouw
voorkeursschool die naar jouw toegewezen school wil veranderen?

Neen

26) Stel dat je je voorkeursschool krijgt toegewezen, kan je nadien toch nog veranderen tijdens de
vrije inschrijvingsperiode (uiteraard dan in een school waar er dan nog een plaats vrij is)?

Ja, dat kiest u zelf.

27) Wordt er rekening gehouden met parkeergelegenheid? Ik ben zelfstandige en moet bijgevolg
altijd met de auto de baan op en dus is een school in een wijk met weinig parkeergelegenheid
geen optie.
Dat is geen element in de ordening. Als dit voor u belangrijk is dan moet u hiermee zeker
rekening houden bij het kiezen van de scholen.

28) Wat moeten mensen doe die een huis gekocht hebben in Gent, maar nu nog geen domicilie in
Gent hebben? Kan je dan al aanmelden?
Zie https://meldjeaanbasis.gent.be/faq
U verhuist binnenkort ? U verandert binnenkort van werk ? Geef uw nieuwe adres op bij het
aanmelden. U moet bij het inschrijven wel een bewijs van dat nieuwe adres kunnen voorleggen
(bv. een huurovereenkomst, een aankoopakte of een werkcontract). U moet ten laatste in het
volgende schooljaar verhuisd zijn of op het nieuwe adres werken.

29) Wat als je bijv. je 2de keuze krijgt, je schrijft je kind daar in, en later komt er alsnog een plaats
vrij bij je eerste keuze? Wordt je dan nog automatisch op de hoogte gebracht dat je kan
switchen? Zowel indien je kindje al naar school gaat of nog niet?
Je kan altijd beslissen om van school te veranderen. Het is de verantwoordelijkheid van de school
om de ouders te contacteren als er voor hen een vrije plaats komt. Voor peuters is de wachtlijst
geldig tot 30 juni 2023.

30) Krijgen tweelingen per definitie dezelfde school?
Nee, contacteer de helpdesk als de kinderen niet voor dezelfde school een toewijzing kregen. De
regelgeving bepaalt dat meerlingen de kans moeten hebben om naar dezelfde school te gaan.

31) Moeten wij op moment van inschrijven al beslissen of het kindje gaat opstarten bij het 1e
instapmoment na dat ze 2,5 worden of later?
Neen, u kan dat volgend schooljaar beslissen. Communiceer hierover met de school.

32) Moeten kinderen die laat in 2020 geboren zijn, zich opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2324, gezien ze pas in september '23 naar school gaan?
Neen, kinderen van november en december 2020 melden nu best ook aan zodat zij ook een vrije
plaats kunnen krijgen voor hun voorkeurschool. Als ze kunnen inschrijven, is de inschrijving in
orde, ook al kunnen ze pas op 1/09/2023 voor de eerste keer naar school.

33) Wij hebben de verslagen van de inspecteurs gelezen maar het verschil tussen de methodes is
moeilijk te analyseren. Hoe kunnen meer info over de methodes in Gent vinden¿ Na de
methodes hebben de kinderen dezelfde kennis?
Voor vragen over pedagogische projecten en methodeonderwijs verwijzen we naar de scholen.
De inspectie controleert of de school de eindtermen nastreeft en bereikt. De manier waarop een
school dat doet, is de vrijheid van de school.

34) In het verleden, hoeveel % van de mensen hebben hun 1e school gekregen, hoeveel % hun 2e,
enz ?
Bij de laatste aanmeldperiode had 82% van de peuters zijn 1ste voorkeurschool, 13% zijn tweede
voorkeurschool. Dit waren de resultaten op het moment van de ordening, ondertussen zijn
kinderen ook al opgevist door een hogere voorkeurschool.
Geef zeker meer dan 2 voorkeurscholen op !

35) Kunnen wij de kind met een passport van andere land inschrijven?
Uw kind kan aanmelden maar dit moet via de helpdesk gebeuren. Neem tijdens de
aanmeldperiode contact op.

36) Kan het zijn dat er soms meer vrije plaatsen zijn in bv. november dan januari? Of zal de
capaciteit gelijk zijn voor het ganse schooljaar?
De capaciteit is het hele schooljaar hetzelfde maar de peutergroep zal met een paar peuters
starten in september en na ieder instapmoment uitbreiden met peuters die dan pas 2,5j zijn.

37) Gaat elk kind naar een instapklasje of beginnen ze meteen vanaf het eerste kleuterklas?
Scholen zijn vrij om hun leerlingengroepen zelf samen te stellen.
Kinderen die bij het begin van het kalenderjaar geboren zijn, gaan 4 schooljaren naar de

kleuterschool, kinderen die aan het eind van het kalenderjaar geboren zijn, slechts 3 schooljaren
voor ze naar het lager onderwijs gaan.

Wijkwandelingen
Korte toelichting bij de data van de inschrijving:
Sommige wandelingen vinden nog plaats na de start van de aanmeldprocedure. De ordening
houdt geen rekening met wie het om ter snelst is aangemeld. Deelnemen aan deze wandelingen
tijdens de aanmeldperiode kan dus zeker nog zijn nut hebben! https://schoolinjebuurt.gent.be

1) Er waren wandelingen die al volzet waren. Kunnen wij nog meegaan?
Contacteer malinka.kumar@stad.gent

2) Doet elke school mee aan een wandeling? Ik dacht bv. dat ik Freinetschool De Harp in de
Bagattenstraat niet terugvond op de lijst met schoolwandelingen?
De Harp stond niet op de brief maar ze doen wel mee met wandeling “Binnenstad 1”, deze
wandeling is ondertussen gewandeld. We bekijken wat we kunnen doen.
Er zijn 2 scholen die niet deelnemen door verschillende redenen. De andere scholen nemen
allemaal deel, ook Freinetschool De Harp doet mee.

3) Zijn voor de scholen-wandelingen de corona-maatregelingen gewijzigd, gezien de
schoolgebouwen niet betreden zullen worden (mondmasker, vaccinatie-certificaat,...)
Wordt meegegeven in de mail die je krijgt naar aanloop van de wandeling waarvoor je
ingeschreven bent.
We blijven gedurende de gehele wandeling buiten. Het enige wat we vragen is om je
mondmasker op te houden. Ook de handen worden ontsmet bij de start van de wandelingen.

4) In welke mate kunnen we een gerichte keuze maken zonder de binnenkant van de school te
zien? Worden er foto's of beeldmateriaal voorzien ter plaatse?
De directieleden doen hun uiterste best om zoveel mogelijk van hun school te laten zien.
•
•
•

Binnenkijken in een kleuterklasje via de speelplaats, waar dit mogelijk is
Foto’s van schoolruimtes te tonen
Digitale rondleidingen op hun website

5) Mag mijn partner later aansluiten bij de scholenwandeling? (We zijn voor 2 personen
ingeschreven)

Als je met 2 staat ingeschreven kan dit wel.

