


Welkom! 

Je kind heeft recht op buitengewoon onderwijs? 
De 3 Mechelse scholen voor buitengewoon basisonderwijs 
heten je van harte welkom! 
 
In deze brochure maken we je wegwijs over het aanbod 
en de manier waarop je je kind kan aanmelden en nadien 
inschrijven op onze scholen! 
 
Heb je nog vragen?  
Contacteer dan zeker je CLB en de school van je voorkeur, 
ze helpen je graag verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Den Anker De Sprankel De Vlinder 



Eerst digitaal aanmelden, dan inschrijven! 

 HOE MELD JE AAN? 

Via een elektronisch formulier dat je invult op een 
computer, smartphone of tablet.  

Surf tussen 19 april en 7 mei 2021 naar de website 
www.naarschoolinregiomechelen.be. Kies op de website 
“aanmelden buitengewoon basisonderwijs”. Volg het 
stappenplan.  

 WIE MELDT AAN? 

Alle leerlingen die zich willen inschrijven in een school 
voor buitengewoon basisonderwijs. 
 
Opgelet!  

Om te kunnen inschrijven in het buitengewoon 
basisonderwijs heb je een verslag van het Centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB) nodig. In dit verslag staat het 
niveau en het type buitengewoon onderwijs vermeld. Het 
CLB reikt dit verslag niet zomaar uit. Hiervoor is onderzoek 
en advies nodig. Neem dus tijdig contact op met het CLB 
dat de huidige school van je kind begeleidt. Het CLB en de 
school zoeken samen naar de beste oplossing voor je kind. 
 
 



Vragen of hulp nodig? 

Contacteer je CLB, de huidige school of de school van je 

voorkeur. 

 WANNEER AANMELDEN?  

CLB Contactgegevens Aanbod 

GO! CLB 
Mechelen 

 

 

Augustijnenstraat 80 
2800 Mechelen 
015 45 32 32 
info@clbmechelen.be 
www.clbmechelen.be 

Begeleidt de 
basisscholen van 
het GO! 
Onderwijs van de 
Vlaamse 
Gemeenschap 

CLB  
Het Kompas 

 

 

Vijfhoek 1A 
2800 Mechelen 
015 41 89 11 
mechelen@clbkompas.be 
www.clbkompas.be 

Begeleidt de vrije 
basisscholen en 
sommige scholen 
van het 
gemeentelijk 
onderwijs 

1 2 3 

Aanmelden Toewijzing Inschrijven 

tussen  
19/04/'21 (12u) en  

07/05/'21 (12u) 

op 12/05/'21 
(vanaf 14u) 

tussen  
17/05/'21 en  

07/06/'21 



 WAT IS HET AANBOD?  

Scholen Contactgegevens 
Kleuter-
school 

Lagere 
school 

BuBaO Den 
Anker 

 

Sint-Janstraat 4  
2800 Mechelen 
015 20 37 95   
directie@denankerblo.be 
www.denankerblo.be 

Type 2 
Type BA 

 
Type 2 

Acaciastraat 102 
2800 Mechelen 
015 43 59 81   
directie@denankerblo.be 
www.denankerblo.be 

Type 9 Type  9 

BuBaO De 
Sprankel 

 

Nekkerspoelstraat 358/A  
2800 Mechelen 
015 20 25 38 
directie@buodesprankel.be 
www.buodesprankel.be 

Type 2 
Type BA 

 
Type 2 

BuBaO De 
Vlinder 

 

 

Nekkerspoelstraat 391 
2800 Mechelen 
015 21 99 30 
directie@bubaodevlinder.be 
www.bubaodevlinder.be 

geen 
Type BA 

 
Type 9 



 VEELGESTELDE VRAGEN 

Waarom aanmelden? 

Door aan te melden, krijgt ieder kind een gelijke kans om 
in te schrijven in een school van eigen keuze. De plaats die 
je kind krijgt, is zoveel als mogelijk de hoogste 
voorkeurschool.  
Nadien gebeurt de ordening op basis van de afstand en 
toeval, waarbij afstand het belangrijkste criterium is. 

Wanneer aanmelden? 

Je kan je kind aanmelden tussen 19 april 2021 (12 uur) en 
7 mei 2021 (12 uur). Dit doe je via de website 
www.naarschoolinregiomechelen.be, hier maak je de 
keuze voor buitengewoon onderwijs. 

Hebben mensen die zich voor mij aanmelden meer kans op 
een plaats? 

Neen. Bij aanmelden speelt het tijdstip geen rol, zolang 
het binnen de voorziene periode - tussen 19 april en 7 mei 
2021 - gebeurt. 

Waar kan ik een stappenplan vinden van hoe ik moet 
aanmelden? 

Vanaf 12 april 2021 zal er een presentatie beschikbaar zijn 
op de website www.naarschoolinregiomechelen.be. Je kan 
dan stap voor stap zien wat je moet doen om aan te 
melden. 



Mag ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden? 

Ja, er is geen limiet. Het verhoogt je kans op een school 
van je keuze. 

Welke school zet ik op plaats 1? 

Zet de school waar je je kind het liefst wil inschrijven op de 
eerste plaats. Ook als er daar op het moment van 
aanmelden maar weinig of geen vrije plaatsen zijn. 
Misschien wordt je kind toch gunstig gerangschikt of komt 
daar later een plaats vrij. Dat kan zelfs als je kind 
ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De 
school neemt contact met je op als er een plaats vrij komt.  

Zet na school 1, de school van je 2de voorkeur, enz. Laat je 
alleen leiden door je persoonlijke voorkeur. 

Wordt er een school verplicht toegewezen die ik niet wens? 

Neen. Er wordt enkel gekeken naar de scholen die je koos.  

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind? 

Op de website www.naarschoolinregiomechelen.be kan je 
terugvinden hoeveel vrije plaatsen er per niveau en type 
beschikbaar zijn. 

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook 
ingeschreven? 

Neen. Nadat je kind werd aangemeld, moet je je kind nog 
inschrijven op de school tussen 17 mei en 7 juni 2021. 



Afhankelijk van de pandemie kan dit op school of vanop 
afstand. De school zal je hiervan later verder informeren. 

Wat als mijn kind geen vrije plaats kreeg ? 

1. De school noteert de naam van je kind in het 
inschrijvingsregister. 

2. Je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een 
document “niet-gerealiseerde inschrijving”.  Je kind 
staat op de wachtlijst. 

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld? 

Dan kun je vanaf dinsdag 8 juni 2021 nog een plaats 
zoeken, maar vele scholen zullen vol zijn. We raden je aan 
om zeker aan te melden! 

De onderzoeken zijn nog niet afgerond, mijn kind heeft op 
het moment van aanmelden nog geen verslag, wat moet ik 
doen? 

Neem zeker contact op met het CLB dat de huidige school 
van je kind begeleidt. Mogelijk zijn ze bereid om je een 
voorlopig doorverwijzingsdocument te bezorgen dat je 
kan gebruiken om je aan te melden.  

Ik weet niet voor welk niveau ik mijn kind moet 
aanmelden: kleuter of lagere school? 

Neem zeker contact op met het CLB dat de huidige school 
van je kind begeleidt. Neem zeker ook contact op met de 



school van je voorkeur. Ze kunnen je helpen met 
inschatten welke keuze je kan maken.  

Wat moet ik doen als ik nog iets wil veranderen tijdens de 
aanmeldingsperiode? 

Neem contact op met de LOP-deskundige; Annigje Claes - 
02 553 06 10 - annigje.claes@ond.vlaanderen.be 

Ik heb geen computer, wat kan ik doen om aan te melden? 

Neem contact op met het CLB, de huidige school of de 
school waar je je kind wil inschrijven, ze helpen je graag 
verder. 

Als mijn kind een plaats heeft op school, heeft het dan ook 
recht op busvervoer? 

Een plekje op school wil niet zeggen dat je kind ook 
automatisch recht heeft op busvervoer. Contacteer de 
school voor meer info. 

Welk adres geef ik op? 

Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop 
het gedomicilieerd is volgens het rijksregister.  

Wat als je kind op een ander adres zal wonen op het 
moment dat het naar school moet?  

Je mag dit nieuwe adres gebruiken tijdens de aanmelding, 
mits ondertekening van een verklaring op eer.  



Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind? 

Je vindt dit op de ISI+-kaart 

 

of op het kleefbriefje van de mutualiteit 

 

of op de achterzijde van de kids-ID. 

 

Heeft je kind geen rijksregisternummer, neem dan contact 
op met de LOP-deskundige: Annigje Claes  op 02 553 06 10 
of annigje.claes@ond.vlaanderen.be. 
  



Wie mag mijn kind inschrijven? 

Alleen personen met ouderlijk gezag kunnen inschrijven. 
Dat zijn de beide ouders (vader of moeder) of een voogd.  

Wat neem ik mee als ik naar de school ga om mijn kind in 
te schrijven?  

- je eigen identiteitskaart; 
- de kids-ID of  ISI+kaart of een kleefbriefje van de 

mutualiteit of een ander officieel document, 
bijvoorbeeld van Fedasil;  

- M-verslag of voorlopig doorverwijzingsdocument van 
het CLB.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
        

Dit is een uitgave van LOP regio Mechelen Basisonderwijs. 

V.U. Stefaan Deleus, p/a LOP Regio Mechelen Basis, bureau 4A29, 

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

 


