Scholen in Houthalen-Helchteren
Vrije Basisschool De Schakel
Kleuterweg 15
tel. 011 60 48 33 - bs.deschakel@gmail.com
http://www.schooldeschakel.be
Gemeentelijke Lagere School De Griffel
Hortensiastraat 3
tel. 011 49 23 93 - degriffel@houthalen-helchteren.be
http://www.degriffel-hh.be
GO! Basisschool Park van Genk
Weg naar Zwartberg 147
tel. 089 38 23 04 - parkvangenk@scholengroep14.be
http://www.parkvangenk.be
Sprankel Methodeschool Jenaplan
Elzenstraat 11
tel. 011 52 28 68 - secretariaat@sprankelmethodeschool.be
http://www.sprankelmethodeschool.be
Gemeentelijke Kleuterschool De Kleine Kunstenaar
Edelweisstraat 4 / Pelikaanstraat 11A
tel. 011 49 23 92 - dekleinekunstenaar@houthalen-helchteren.be
http://www.dekleinekunstenaar.be
Don Bosco Basisschool De Biekorf
Maastrichtsestraat 12 / Sonnisstraat 137
tel. 011 52 18 14 - directie@debiekorf.be
http://www.debiekorf.be
Don Bosco Basisschool Lillo’s Klavertje
Meester Surinxstraat 16
Tel. 011 57 38 04 - directie@vbslillosklavertje.be
http://www.vbslillosklavertje.be
Gemeentelijke Basisschool ‘t Centrum
Guldensporenlaan 13
tel. 011 49 23 90 - tcentrum@houthalen-helchteren.be
http://www.school-tcentrum.be

GO! Next BS Mozaïek
Huidevettersstraat 3
tel. 011 51 60 43 - directie@mozaiekhouthalen.be
http://www.mozaiekhouthalen.be
Vrije Kleuterschool De Kleine Reus
Kerkhofstraat 90
tel. 011 60 64 94 - directie.dekleinereus@gmail.com
http://www.kleinereus.be
Don Bosco Kleuterschool Klim-Op
Muveld 25
tel. 011 52 18 67 - directie.klimop@gmail.com
http://www.kleuterschoolhelchteren.be
Gemeentelijke Lagere School De Lakerberg
Kerkhofstraat 88
tel. 011 49 23 91 - delakerberg@houthalen-helchteren.be
http://www.delakerberg.be
Basisschool Lucerna
Huidevettersstraat 5
tel. 011 89 17 22 - secretariaat.houthalen@lucerna.be
http://www.campusquadrant.be
Arkades Basisschool
Huidevetterstraat 5
tel. 011 49 51 30 - directie.houthalen@bsarkades.be
http://www.bsarkades.be
Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Buidtelberg
Wildrozenstraat 17
tel. 011 52 57 17 - info@buidtelberg.be
http://www.buidtelberg.be mans, Pastorijstraat 30, Houthalen-Helchteren
Voor deze school kan je niet aanmelden.
Inschrijven gebeurt enkel via verwijzing (school, CLB)
LOP BaO

HOUTHALEN - HELCHTEREN

Gemeentebestuur Houthalen-Helchteren i.s.m. LOP Houthalen-Helchteren BaO
Meer info: http://naarschool.houthalen-helchteren.be,
gsm 0474/323759 (Dirk Herfs), e-mail: dirk.herfs@ond.vlaanderen.be
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Wanneer?
Van 1 maart
t.e.m. 26 maart 2021

http://naarschool.houthalen-helchteren.be

Naar de kleuter- en lagere school
in Houthalen-Helchteren?
Voor elk kind dat volgend schooljaar de eerste stapjes naar de
kleuterschool zet OF indien je dochter/zoon van school wil veranderen in het kleuter- of lager onderwijs.

Is je kind geboren in 2019 of verandert het van school?
Het lijkt nog vroeg. Toch is het nu al tijd om een school te kiezen. Sommige
kinderen kunnen inschrijven met voorrang. Alle andere kinderen moeten
eerst aanmelden.
Voor elk kind van Houthalen-Helchteren is er een plaats in een
school binnen de gemeente!

Aanmelden is gemakkelĳk!

Stap 1

Ga naar http://naarschool.houthalen-helchteren.be

Heb je hulp nodig?

Stap 2

Meld je kind aan. Kies scholen voor je kind en rangschik deze
volgens voorkeur. Tip: zoek een leuke school in jou buurt.
Let op! Wij raden aan om zeker vijf scholen op te geven. Als
je maar 1 school opgeeft en er is geen plaats, dan moet je
wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode (7 juni
2021). Je kan dan alleen nog inschrijven voor de resterende
plaatsen in de scholen.

Aanmelden kan ook op elke school of bij één van onderstaande partners:

Wie kan onmiddellĳk inschrĳven?
Broers en zussen van ingeschreven kinderen en kinderen van personeel
kun je als ouder inschrijven op de school zelf van 1 tot en met 12 februari
2021. Laat deze periode niet voorbijgaan.

Stap 3
Stap 4

Wie mœt je online aanmelden?
Alle kinderen die voor het eerst naar school gaan of veranderen van school,
meld je aan vanaf 1 maart 2021 (9 uur) tot en met 26 maart 2021
(23.59 uur). Je plaats op de lijst is niet afhankelijk van het tijdstip van
aanmelden.
Meld je kind zeker aan, ook al kan het pas naar school op
woensdag 1 september 2022.

Geen computer of internet?

Je ontvangt uiterlijk op 2 april 2021 een bericht van toewijzing of weigering per post.
Nu kan je pas inschrijven. Maak een afspraak met de toegewezen school om je kind in te schrijven in de periode van
3 mei tot en met 28 mei 2021. Let op! Vanaf 29 mei vervalt
het voorrangsrecht. Wat meenemen?
1. kidsID of klevertje mutualiteit of ISI+-kaart
2. recent attest van samenstelling van gezin (gratis af te
halen bij jouw gemeentebestuur).
Je kan dit attest ook online aanvragen:
http://www.houthalen-helchteren.be/samenstellinggezin-aanvraag-attest
3. bewijs van studietoelage indien van toepassing
Je kind is pas ingeschreven na ondertekening van alle
schooldocumenten.

Buurthuis Meulenberg RIMO Limburg
Bremstraat 45, tel. 011 52 26 01
vzw Warm Hart
Pastorijstraat 20, tel. 011 57 23 88
Volwassenenwerking, wijkcentrum De Schanshof
De Standaard 25, tel. 011 49 22 01 of tel. 0497 41 04 05
Kind en Taal, wijkcentrum ’t Korhoen
Korhoenstraat 18A, gsm 0486 41 66 38
Huis van het Kind
Pastorijstraat 30, tel. 011 49 22 18
Wij behandelen je gegevens volgens de nieuwe GDPR-wetgeving.
Bekijk onze privacyverklaring op www.houthalen-helchteren.be/privacy.

Geen plaats in de school van eerste keuze?
Je krijgt een brief met toewijzing van je volgende keuze. Je komt op de
wachtlijst van je school van eerste keuze. Je krijgt ook een document met
de plaats op de wachtlijst.

v.u. Alain Yzermans, Pastorijstraat 30, Houthalen-Helchteren

http://naarschool.houthalen-helchteren.be

