Beste ouder
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar van 2022-2023 voor peuters
(geboren in 2020), kleuters en nieuwe leerlingen, zal er met
een digitaal aanmeldingssysteem gewerkt worden.
De brochure over de procedure zal ook op de verschillende schoolwebsites
geraadpleegd kunnen worden.
Voor broers, zussen* en kinderen van personeelsleden van de school blijft het
voorrangsrecht behouden. Zij dienen zich ook digitaal aan te melden
in de voorziene periode. Op de website van de vijf deelnemende scholen en
de gemeente kan je alle informatie terugvinden.
Deze infobrochure geeft je meer informatie over de inschrijvingen in het
basisonderwijs voor de scholen die gevestigd zijn in
De Pinte en Zevergem.
Via deze werkwijze krijgt iedereen een gelijke kans om in te schrijven in een
school naar eigen keuze. Op deze manier krijgen alle leerlingen voor het
basisonderwijs optimale leer- en ontwikkelingskansen in hun buurt.
Deze beslissing vloeit voort uit overleg
met de verschillende directies en schoolbesturen.
Vriendelijke groeten
Veerle Goethals
Algemeen directeur

Benedikte Demunck
Schepen van Onderwijs

Welke kinderen?
•

•

•

Broers, zussen* en kinderen van
personeelsleden van de school
geboren in 2020 of vroeger. Zij
hebben voorrang maar dienen
zich ook aan te melden.			
		
Alle kinderen geboren in 2020 die
voor de eerste keer naar school
mogen**, ook al is dit pas op
1 september 2023.			
Oudere kinderen als de ouders
vanaf volgend jaar van school
willen veranderen.

Lieve Van Lancker
Waarnemend burgemeester

Hoe meld ik aan?
Via de website:
depinte.aanmelden.in

Welke scholen?
Alle basisscholen in
De Pinte - Zevergem doen mee!
Ook als de school vroeger geen
wachtrijen kende, moet je je
aanmelden via de website.

* Dit geldt ook voor half-/plusbroers en -zussen (zie depinte.aanmelden.in)
** Ook wie niet in De Pinte of Zevergem woont

Wanneer kan je je kind inschrijven?
Dit kan vanaf 1 maart 2022 (vanaf 12 uur)
tot en met 31 maart 2022 (tot 12 uur).
Aanmelden via:
depinte.aanmelden.in
Uiterlijk op 29 april 2022 krijg je een melding van toewijzing.
Dit betekent dat je je kind mag inschrijven in de toegewezen school.

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?
•
•
•
•

Je krijgt voorrang op ouders die niet digitaal aanmelden.
Je kunt meerdere scholen aanduiden in de volgorde van jouw voorkeur.
Je kind is aangemeld in de school van eerste voorkeur, zolang er geen
capaciteitsprobleem is.
Indien er zich wel een capaciteitsprobleem voordoet, dan wordt je kind
eerst gerangschikt volgens jouw schoolkeuze en daarna volgens
afstandscriterium: woonst (domicilie) - school.

Sowieso zal je kind een plaats krijgen in één van de door jou
aangeduide voorkeurscholen, daarom raden wij je aan om
meer dan één school aan te duiden.
Als je maar één school opgeeft en er is geen plaats, dan moet je wachten tot
de start van de vrije inschrijvingsperiode om in te schrijven.

TIPS!
•
•
•
•
•
•

Ga langs bij de scholen van voorkeur.
Bezoek de websites van de scholen.
Kijk of er extra bezoekmomenten zijn.
Na aanmelding ontvang je een automatische bevestigingsmail. Niets ontvangen? Check jouw spamfolder of neem contact op via 09 280 80 99.
Indien je niet over een computer beschikt of hulp nodig hebt, kan je een
afspraak maken met het Sociaal Huis van De Pinte via het nummer
09 280 93 03. Wij verzorgen de inschrijving dan samen met jou.
Na toewijzing (uiterlijk op 29 april 2022) dien je langs te gaan bij de
school om in te schrijven (tussen 2 en 20 mei 2022).

Contactgegevens van de basisscholen
van De Pinte en Zevergem
De nummers zijn terug te vinden op de kaart.
1. Gemeenschapsschool De Kleine Prins 		
Kasteellaan 1					
9840 De Pinte					
tel. 09 282 46 02						
e-mail: annstur@schooldekleineprins.be 		
website: www.schooldekleineprins.be		
Directie: Ann Stur					
2. Gemeentelijke basisschool ‘De Blije School’		
Polderbos 1					
9840 De Pinte					
tel. 09 282 64 02					
e-mail: directie@gemeenteschooldepinte.be of
secretariaat@gemeenteschooldepinte.be 		
website: www.gemeenteschooldepinte.be
Directie: Greet Naessens				
3. Leefschool De Boomhut				
Breughellaan 18a					
9840 De Pinte					
tel. 09 282 54 75 en 0475 21 64 72		
e-mail: info@leefschooldeboomhut.be 		
website: www.leefschooldeboomhut.be		
Coördinator: Cindy Vermeersch		
4. Vrije basisschool De Pinte				
Baron de Gieylaan 25				
9840 De Pinte					
tel. 09 282 80 40						
e-mail: directeur@vbs-depinte.be 			
website: www.vbs-depinte.be			
Directie: Caroline Ryckaert			
5. Vrije basisschool Zevergem			
Dorp 32						
9840 De Pinte (Zevergem)				
tel. 09 385 47 13					
e-mail: directie@vbszevergem.be 		
website: www.vbszevergem.be			
Directie: Ilse De Cnuydt
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Paasvakantie

Paasvakantie
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Van 1 maart (12 uur) tot
31 maart 2022 (12 uur)
kan je jouw kind aanmelden
via: depinte.aanmelden.in

•

Paasvakantie van 			
4 tot 18 april 2022		

•

Uiterlijk op 29 april 2022
bekendmaking resultaat

•

Van 2 tot 20 mei 2022
inschrijven van toegewezen
leerlingen, voor meer info zie
website van de vijf
deelnemende scholen

•

30 mei 2022 start van de
vrije inschrijvingen
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Enkele nuttige data per school
1. Gemeenschapsschool De Kleine Prins:					
Kijkmomenten: zaterdag 16 oktober 2021 en zaterdag 19 februari 2022
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
Schoolfeest: zaterdag 7 mei 2022
2. Gemeentelijke basisschool De Pinte ‘De Blije School’: 		
Introductiedag nieuwe kleuters: 16 oktober 2021 en 22 januari 2022
van 10 tot 12 uur
Schoolfeest/opendeurdag: zaterdag 14 mei 2022 van 11 tot 18 uur
3. Leefschool De Boomhut:							
Schoolfeest/opendeurdag: zaterdag 9 oktober 2021
Kleuterkijkdagen: op dinsdag 9 november 2021, dinsdag 18 januari 2022
en dinsdag 15 maart 2022
4. Vrije Basisschool De Pinte:						
Opendeur: vrijdag 22 oktober 2021 en vrijdag 18 februari 2022
van 16 uur tot 18 uur
Schoolfeest: zaterdag 7 mei 2022
5. Vrije Basisschool Zevergem:						
Opendeur: zaterdag 12 februari 2022 van 9 tot 12 uur
Schoolfeest: 17 tot 19 juni 2022
Check de websites van de scholen voor de laatste stand van zaken.

Opvanginitiatieven
Buitenschoolse kinderopvang
1. Ferm ‘t Bommeltje
Doelgroep
De kinderopvang staat open voor alle kinderen van 2,5 tot twaalf jaar die
in De Pinte en Zevergem naar school gaan of er wonen.
Contactgegevens
Secretariaat en locatie:
Bommelstraat 33 bus 22
9840 De Pinte
tel. 0476 79 38 97 (om annulaties in de naschoolse opvang door te geven), tel. 09 242 93 47 (balie, enkel tijdens opvangmomenten),
tel. bureau verantwoordelijke: 09 245 42 96
e-mail: lkdepinte@landelijkekinderopvang.be					
website: www.landelijkekinderopvang.be

2.  Buitenschoolse kinderopvang Dol-fijn
Doelgroep
Schoolgaande kinderen van 2,5 tot twaalf jaar
Contactgegevens
Team Dol-Fijn
Kasteellaan 1, 9840 De Pinte
tel. 0474 22 15 73
e-mail: dolfijn@kdvzonnetje.be
Meer info: www.depinte.be/buitenschoolsekinderopvang

Naschoolse kinderopvang
Korte opvang op school georganiseerd door Ferm.
Lange opvang in ‘t Bommeltje door Ferm (tot 19 uur): zie vorige pagina
1. Gemeentelijke Basisschool De Pinte ‘De Blije School’			
Polderbos 1 								
9840 De Pinte 								
2. Vrije Basisschool De Pinte 						
Baron de Gieylaan 25 							
9840 De Pinte 								
3. Vrije Basisschool Zevergem 						
Dorp 32 									
9840 De Pinte (Zevergem)
Opvang georganiseerd door de school, op vrije dagen door Ferm:
4. Basisschool De Boomhut
Breughellaan 18A
9840 De Pinte
Opvangtelefoon: 09 282 54 75
Via GO! (in samenwerking met BKO Dolfijn):
5. Basisschool De Kleine Prins
Kasteellaan 1
9840 De Pinte
Opvangtelefoon: 09 282 46 02
Meer info: www.depinte.be/naschoolse-kinderopvang

