
Inschrijvingen basisscholen Merchtem 

schooljaar 2023 – 2024 
 

Wie moet zich aanmelden? 

• Kinderen geboren in 2021 

Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2021 die pas effectief starten 

met school op 1 september 2024 (dus voor schooljaar 2024-2025). 

 

• Broers, zussen en kinderen van personeel 

Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor 

voorziene aanmeldingsperiode. Doe je dat niet, dan vervalt je voorrang. 

 

• Kinderen die van kleuter- of lagere school willen veranderen 

Wanneer moet ik aanmelden? 

• 28 februari tot en met 21 maart 2023 

Alle kinderen kunnen aanmelden (alsook broers, zussen en kinderen van personeel) 

via merchtem.aanmelden.in. 

 

• Ten laatste 21 april 2023 

Ontvang je via e-mail een ticket voor inschrijving of een bericht van niet gunstige 

rangschikking. 

 

• 24 april tot en met 15 mei 2023 

Alle kinderen die zich aangemeld hebben tijdens de digitale aanmeldperiode en een ticket 

van inschrijving hebben ontvangen, kunnen inschrijven van 24 april tot en met 15 mei 

2023 in de school waar ze een plaats kregen (maak hiervoor telefonisch een afspraak met 

de school 052/37.18.53) 

 

• Kinderen die nog steeds niet ingeschreven zijn, kunnen inschrijven vanaf 23 mei 2023 in 

de school zelf. 

Hoe moet ik aanmelden? 

1. Vanaf 28 februari 2023 moet je kind eerst digitaal aanmelden via merchtem.aanmelden.in. 

Je hoeft je bij het aanmelden niet te haasten.  

https://merchtem.aanmelden.in/
https://merchtem.aanmelden.in/


Of je de eerste of de laatste dag aanmeldt van de aanmeldingsperiode, maakt geen 

verschil. Het is aan te raden om minstens 3 scholen te kiezen. Je bepaalt zelf welke school 

je 1ste, 2de, 3de, … keuze is.  

2. Je kind krijgt een plaats toegewezen in een school, in functie van je voorkeur en je 

woonplaats. 

3. Pas nadien kan je inschrijven in de school waar je kind een plaats kreeg. 

Vragen en info 
 
Om aan te melden en voor meer informatie zie http://merchtem.aanmelden.in 

 

Open klasdagen 
Heb je vragen of wil je graag meer weten over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure? Kom 

dan zeker langs op de Open Klasdag in één van onze basisscholen: 

• Vrije Kleuterschool Ter Dreef: 28 januari 2023:  10u - 12u 

• Vrije Lagere school Ter Dreef:  11 maart 2023:  9.30u -11.30u 

• Vrije Basisschool Sint-Donatus: 28 januari 2023:  10u - 12u 

• Vrije Basisschool Rinkeling: 28 januari 2023:  10u - 12u 

http://merchtem.aanmelden.in/

