
Wil je je kind inschrijven in het Nederlandstalig 
basisonderwijs in Ronse voor het 
schooljaar 2020-2021 ?

Lees dan eerst even deze folder

Opgelet :

Deze folder is voor ouders van
- alle kleuters geboren in 2018 (ook als zij laat op het jaar geboren zijn en nog niet in 2020-2021 kunnen instappen).
- alle kinderen van 3 tot 12 jaar die naar een NIEUWE school zullen gaan op 1 september 2020.

De folder is NIET van toepassing voor kinderen die al in een school ingeschreven zijn en op dezelfde school 
blijven. Deze kinderen blijven gewoon ingeschreven.

WIE ? WANNEER ? WAT ?

Wie ?

Is er al een 
broer of zus 
ingeschreven 
in de school?

Ben je 
personeelslid 

van de 
school? Alle andere ouders

Niet 
aangemeld via 

de website?
Nog niet 

ingeschreven?

 

Wanneer ?

Wat ?

In FEBRUARI :
03/02 - 21/02

Ga naar de school en schrijf in, 
na afspraak (*)

(*) Alleen in basisschool Serafijn en Steinerschool De Ringelwikke moeten ook broers/zussen en kinderen van personeelsleden vooraf aangemeld
worden, tussen 3 en 21 februari, op de school zelf. Aangemelde broers/zussen en kinderen van personeelsleden schrijven 
dan in tijdens de periode 2 – 20 maart

In MAART:

Meld je kind 
aan via de 

website 
www.ronse.be/

kies-je-
basisschool

Op uiterlijk
30 APRIL: 

ontvang je 
bericht per 

gewone post

In MEI:

Ga naar de 
toegewezen 
school en 
schrijf in,

na afspraak

In JUNI:

Ga naar de 
school en 
schrijf in,

na afspraak

È È È È

È È
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04/05 - 26/0502/03 - 31/03 vanaf 29 mei

La version française de cette brochure est disponible à l’adresse suivante :
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Den Botaniek, Spinstersstraat 36, 055 30 53 66, louise.bellinck@samenlevingsopbouw.be



 Heb je vragen of heb je thuis geen computer of wil je hulp bij het aanmelden, dan kan je terecht bij deze diensten: 

 Bezoek eerst een aantal scholen! Dan kan je beter kiezen. Dit zijn de adressen van de Nederlandstalige basisscholen van Ronse : 

 Voor verdere info, contacteer 

LOP Ronse Basis Luc Top 0499 80 89 67 luc.top@ond.vlaanderen.be

(1) In maart meld je aan via de website www.ronse.be/kies-je-basisschool.
• Op die website vind je hoeveel vrije plaatsen er zijn in de scholen en alle andere info.
• Aanmelden doe je door een formulier in te vullen op deze website.
•
•
• Je kan kiezen voor verschillende scholen, in volgorde van voorkeur.

Je hoeft je niet te haasten. Wie eerst aanmeldt heeft geen voorrang op wie later aanmeldt. 
Maar het moet in de periode van 2 tot 31 maart zijn. Na maart kan je niet meer aanmelden.

(2) Eind april ontvang je een brief waarin staat in welke school je kan inschrijven.
• Meestal is dit je favoriete school. Maar als er niet voldoende plaats is in je favoriete school, kan het ook de school van tweede of 

lagere keuze zijn. De rangschikking van de aangemelde leerlingen wordt bepaald door de schoolkeuze, door sociale 
leerlingkenmerken en door de afstand van het domicilie-adres van het kind tot de school.

• Is er geen plaats in een school voor je kind, dan ontvang je een weigeringsdocument. Hierop staat vermeld welke plaats je kind 
inneemt op de wachtlijst van die school. Als er een plaats vrij komt en je kind staat helemaal vooraan op de wachtlijst, dan zal de 
school je contacteren om nog in te schrijven.

(3) In mei (van 4 tot 26 mei) schrijf je in in de toegewezen school.
• Neem zeker mee naar de inschrijving: de brief van toewijzing, de kids-ID of ISI+-kaart van je kind en je eigen identiteitskaart.
• Heb je een schooltoelage, neem dan het bewijs mee.

Geen broer of zus op school? Meld dan aan in maart en schrijf in in mei.
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Spinstersstraat 36

Oscar Delghuststraat 62

Abeelstraat 35

055 30 53 66

055 23 28 31

0474 74 42 45

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Den Botaniek

Sociaal Huis Ronse/Huis van het Kind

Kind en Preventie (inloopteam)

louise.bellinck@samenlevingsopbouw.be

liselot.vanderstraeten@kindenpreventie.be

siska.degroote@ronse.be

Elzeelsesteenweg 647 055 60 52 45 info@deringelwikke.beSteiner-
pedagogie

Kleuterschool
Dr. Ovide Decroly

GO! Onderwijs
van de Vlaamse
Gemeenschap

L. Vangrootenbruelstraat 62

Geraardsbergenstraat 221

055 21 65 56

055 21 49 56

Floréal 399 055 21 52 57
ks.ronse@g-o.be

Grote Marijve 135 055 21 26 35

Koningin Astridplein 1 055 21 16 15
bsgo.decrolyschool@g-o.be

Geraardsbergenstraat 221 055 21 16 15

GO! Onderwijs
van de Vlaamse
Gemeenschap

Basisschool
Dr. Ovide Decroly

Campus
Glorieux
Kleuter

Campus
Glorieux

Lager

Campus
St.-Antonius

Kleuter &
Lager

St.-Pietersnieuwstraat 4

S.M. Glorieuxlaan 40

Ch. de Gaullestraat 10

Lorettestraat 190 
(CAMPUS SINT-PIETER)

Lorettestraat 190 
(CAMPUS SINT-PIETER)

Aatstraat 270 
(CAMPUS SINT-FRANCISCUS - Paters)

Zonnestraat 518
(CAMPUS DE KLIJPE)

055 61 25 45

055 61 25 75

055 61 25 90

055 61 25 85

055 61 25 65

055 61 25 65

055 61 25 50

info.glorieuxkleuter@koronse.be

info.glorieuxlager@koronse.be

antonius@koronse.be

Vrij katholiek
onderwijs

Vrij katholiek
onderwijs

Vrij katholiek
onderwijs

KATHOLIEK
ONDERWIJS 
RONSE

KATHOLIEK
ONDERWIJS 
RONSE

KATHOLIEK
ONDERWIJS 
RONSE

De Mérodestraat 26 055 47 00 05 secretariaat@serafijnronse.beBasisschool
Serafijn

Ervaringsgericht
projectonderwijs

Landelijke Steinerschool
De Ringelwikke

Geen computer of hulp nodig bij het aanmelden?

Je bent zeer welkom op onze onthaaldagen in Den Botaniek (Spinstersstraat 36) of 
het aanmeldingspunt in het Stadhuis op de Grote Markt:
Woensdagnamiddag 4 maart om 13u30 – 16u30 - Vrijdagvoormiddag 6 maart om 9u – 12u

Lukken deze dagen niet voor jou, dan kan je voor vragen of hulp steeds terecht bij volgende diensten:


