
Je kind inschrijven in een school in Hamme
Voor alle kinderen geboren in 2021 en kinderen die van school willen veranderen



je kindje in te schrijven.
Zit er al een grote broer of zus
in de school van je keuze?
Je moet je kind aanmelden, maar goed nieuws voor jou.

Je kind krijgt voorrang en heeft zeker een plaats in de 
school van grote broer of grote zus.

Vergeet niet om je kind aan te melden, anders verlies je 
je voorrang.

Dit geldt ook voor kinderen van personeel die in 2021 
geboren zijn.

Zit er geen grote broer of zus 
in de school van je keuze?
Ook jij moet je kind eerst aanmelden op de website 
www.naarschoolinhamme.be

Voor het eerst naar school
Je kindje inschrijven in een school: vroeger dan je denkt! 
Alle kinderen geboren in 2021 kiezen nu een school. 

Het lijkt nog vroeg. Toch is het nu al tijd om je kindje 
in te schrijven.

Je kind wil veranderen van school?
Kinderen die willen veranderen van school in het 
schooljaar 2023-2024 meld je aan op de website 
www.naarschoolinhamme.be
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Aanmelden voor een 
school in Hamme in 
3 stappen

Stap 1  28 februari - 21 maart

Surf naar de website www.naarschoolinhamme.be
en meld je kind aan.

Stap 2  uiterlijk 21 april

Je ontvangt thuis een ticket uiterlijk op 21 april.

Stap 3  24 april - 15 mei

Je gaat naar de school om je kind in te schrijven.

Wie moet eerst aanmelden en nadien inschrijven?

Alle kinderen die voor het eerst naar school gaan 
geboren in 2021 of vroeger.

Alle kinderen die voor het schooljaar 2023-2024 van 
school willen veranderen.

aanmelden alle kinderen

inschrijven aangemelde kinderen

start vrije inschrijvingen

weekend / schoolvakantie / verlofdag

Tijdlijn inschrijvingen
FEBRUARI MAART

M D W D V Z Z M D W D V Z Z

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 27 28 29 30 31

APRIL MEI

M D W D V Z Z M D W D V Z Z

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
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Stap 1  28 februari - 21 maart

Aanmelden op www.naarschoolinhamme.be

Wat is aanmelden?
Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke 
scholen je je kind graag wil inschrijven.
Je duidt op de website verschillende scholen aan in 
volgorde van je voorkeur. De school die je het liefste wil 
voor je kind komt op de eerste plaats.
Je duidt best minstens 3 scholen aan.

Aanmelden is geen snelheidswedstrijd.
Eerst worden alle aanmeldingen verzameld.
Na de afsluiting van de aanmeldingsperiode begint de 
computer aan het rekenwerk. Alle aanmeldingen worden 
gerangschikt op basis van het aantal vrije plaatsen.

Meer aanmeldingen dan vrije plaatsen?
De computer rekent verder op basis van de wandel- 
afstand tot het offi  cieel adres van de school.
Bij het invullen van het aanmeldingsformulier heb je de 
keuze uit het domicilieadres van het kind of het werk-
adres van één van de ouders. 

Kies voor het meest gunstige adres bij de school van je 
eerste voorkeur.
Wie het dichtst bij de school woont of werkt, wordt  
bovenaan gerangschikt.

Wanneer aanmelden?
Van maandag 28 februari 2023 om 14.00 u. tot en met 
vrijdag 21 maart 2023 om 14.00 u.

Laat deze periode niet voorbijgaan!

Hulp nodig bij aanmelden?
Je hebt zelf geen computer of je wordt graag 
geholpen bij het aanmelden.

Verschillende diensten staan klaar om je te 
helpen. Je kan terecht in:
• het SOC ‘t Verhoog
• het Huis van het kind
• de bibliotheek
• de scholen

4



Stap 2    Je ontvangt thuis een ticket

Stap 3    Je gaat naar school om je kind in te schrijven*

Na de aanmeldingsperiode krijg je een brief thuis- gestuurd. Hierin zit een ticket met het resultaat van je aanmelding. 
Je ontvangt de brief uiterlijk op 21 april 2023. Op het ticket staat in welke school je je kind kan inschrijven.

Aanmelden betekent niet dat je kind is ingeschreven in de 
school. Ga met je ticket naar de school om je kind  in te 
schrijven. Neem ook een identiteitsbewijs van je kind mee.

Wanneer inschrijven met ticket?
Van maandag 24 april 2023 om 9.00 u. tot en met vrijdag 
15 mei 2023 om 12.00 u.

Laat deze periode niet voorbijgaan!

Bij de inschrijving op school onderteken je 2 documenten: 
1. het schoolreglement
2. de inschrijvingsfiche

Je kind is pas ingeschreven als je deze 2 documenten 
ondertekend hebt.

(*) Lees de info op pagina 6.

Niet aangemeld?
Je hebt nog een laatste mogelijkheid om je kind in te 
schrijven in de vrije inschrijvingsperiode.

Vanaf dinsdag 23 mei 2023 kan je inschrijven zonder 
aanmelding.

Je kan dan enkel nog inschrijven in de scholen waar nog 
plaatsen vrij zijn.

Het is beter om aan te melden tussen dinsdag 28 februari 
om 14.00 u. en dinsdag 21 maart om 14.00 u.

Zo maak je het meeste kans op een inschrijving in de 
school van je eerste voorkeur.
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Infoavond 24/01/2023

We vertellen je alles over de procedures ‘aanmelden’ en 
‘inschrijven’ in Hamme op een infoavond.

• Wanneer? Dinsdag 24 januari 2023
• Hoe laat? 19.30 u.
• Waar? C.C. Jan Tervaert
 Kaaiplein 34 I 9920 Hamme
• Wat? Wanneer moet je je kindje aanmelden?
 Hoe moet je aanmelden? 
 Wat met broertjes en zusjes?
 Hoe werkt aanmelden? 

Infobeurs 
‘Wat zit er in mijn rugzakje?’ 
28/01/2023

• Wanneer? Zaterdag 28 januari 2023
• Hoe laat? 9.00 u. tot 12.00 u.
• Waar? Admnistratief centrum
 Nieuwstraat 11 I 9920 Hamme
• Wat? Alle vragen over je kind wanneer het

 voor het eerst naar school gaat, krijgen er
 een antwoord. Vb. Moet mijn kind zindelijk

zijn? Hoe zit het met opvang? Wat kost het? 
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Meer weten? 
Lokaal Overlegplatform 
Basisonderwijs Hamme

www.naarschoolinhamme.be
Hier vind je alle informatie die nodig 
is om je kind aan te melden en in te 
schrijven.

LOP-deskundige Rina Dewulf
02/553 69 10 – 0499 86 49 30 
rina.dewulf@ond.vlaanderen.be

LOP-voorzitter Christine Drieghe
p/a Nieuwstraat 11, Hamme
0489 02 75 45



Openklasdag 04/02/2023 

• Wanneer? Zaterdag 4 februari 2023
• Hoe laat? 9.00 u. tot  13.00 u.
• Waar? Bezoek op school
• Wat? Alle basisscholen zetten  

 hun deuren open, je kan  
 de klassen bezoeken,
 vragen stellen over de  
 werking van de school,  
 enz. 
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Stappenplan O kies je school

1. Maak een top 5 van je scholen.
Zet je eerste school op de eerste plaats, 
de tweede op de tweede plaats ...

2. Meld aan van dinsdag 28 februari 2023 
tot en met dinsdag 21 maart 2023.

3. Je ontvangt uiterlijk op 21 april 2023 
een ticket om je kind in te schrijven in 
een school van je voorkeur.

4. Ga met je ticket naar de school om in  te schrijven van vrijdag 24 april 2023 
tot en met maandag 15 mei 2023.
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Veel gestelde vragen

Moet ik aanmelden?
Als je je kind niet aanmeldt, dan kan je pas inschrijven vanaf 23 mei 2023.  
Op dat moment zullen er in een aantal scholen geen plaatsen meer vrij zijn. 

Aanmelden biedt de beste kans op een inschrijving in de school van je  
hoogste voorkeur.

Welke school kan ik kiezen?

Alle kleuter- en lagere scholen van Hamme doen mee. 

Kijk achterin deze folder voor een plannetje met alle scholen en de adressen 
van de scholen. 

Je kiest best minstens 3 scholen.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?
Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden. 

Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de Kids-ID van je kind of op 
een kleefbriefje van de mutualiteit. 

Hou ook je eigen identiteitskaart bij de hand.

Heb je geen identiteitskaart of heeft je kind geen rijksregisternummer, neem 
dan contact op met  Rina Dewulf (contactgegevens op p. 6).
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Wat heb ik nodig om mijn kind in te 
schrijven?
Dit neem je mee naar de inschrijving in de school:

• het ticket voor inschrijving in de school
• kids-ID van je kind of een kleefbriefje van de 

mutualiteit
• je identiteitskaart
• als je voor het werkadres koos: een bewijs van je 

werkgever
• als je gezin eerder een schooltoeslag ontving: een 

bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag
• als je verhuist: een bewijs van je nieuwe adres

Kan mijn kind toegewezen worden aan 
een school die ik niet heb gekozen?
Neen. 

Je kind kan alleen toegewezen worden aan een school 
waarvoor je je kind hebt aangemeld.

Hoe wordt de afstand berekend?
Voor de afstand tot de school geldt wandelafstand tot 
het offi  cieel adres van de school.

De computer berekent de afstand.

Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst.

Opgelet! Trage wegen worden niet automatisch in 
aanmerking genomen voor de afstandsberekening. 
Neem contact op voor meer info.

Mag de school mijn kind weigeren?
De school mag je kind niet zomaar weigeren. 
De regelgeving bepaalt wanneer dat wel kan.

Bij weigering moet de school je een document meegeven 
waarop de reden tot weigering duidelijk vermeld staat.

Als je niet akkoord gaat met de weigering, neem je 
contact op met het LOP.

02/553 69 10 - rina.dewulf@ond.vlaanderen.be
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Voor wie meer wil weten

Capaciteit
Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen ziet. 
Eenvoudiger gezegd: hoeveel kinderen er in een klas zitten. 

Alle scholen moeten tegen half februari 2023 hun capaciteit bepalen. Scholen doen dat per geboortejaar voor de 
kleuters en per leerjaar voor de lagere school. De cijfers worden bekendgemaakt op de website 
www.naarschoolinhamme.be.

Vrije plaatsen
Natuurlijk wil je als ouder weten hoeveel vrije plaatsen er zijn. 
Hoe meer vrije plaatsen, hoe meer kans op een plaats voor 
jouw kind in de school van je hoogste voorkeur.

De vrije plaatsen zijn ingedeeld per geboortejaar voor de 
kleuters, per leerjaar voor de lagere school.

De vrije plaatsen worden 2 keer bekendgemaakt op de website 
www.naarschoolinhamme.be.
Aan elke school hangt ook een affi  che uit met daarop het 
aantal vrije plaatsen bij de start van een nieuwe periode.

Die periodes zijn:
1 ) 28 februari 2023 - start van de aanmeldingsperiode 
2 ) 23 mei 2023 - start van de vrije inschrijvingsperiode
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1. Gemeentelijke Basisschool
De Dobbelsteen
Vredestraat 1 I 9220 Moerzeke

2. Gemeentelijke Kleuterschool 
Ondersteboven
Kaaiplein 29 I 9220 Hamme

3. GO! Sportbasisschool in 
beweging
Verbindingsstraat 66
9220 Hamme

4. GO! Unescoschool 
Sterrenbos
Zouavenstraat 1A
9220 Hamme

5. GO! Leefschool ‘t Veertje
Pater Vertentenstraat 2A
9220 Hamme

6. KOHa De 5-sprong
a. Campus Killestraat 43

9220 Moerzeke
b. Campus Ganzenberg 6

9220 Moerzeke-Kastel

7. KOHa Heilige Familie
a. Campus Dokter H. 

Hyleboslaan 1
9220 Hamme

b. Campus Broekstraat 228
9220 Hamme

8. KOHa Sint-Anna
Sint-Annastraat 167
9220 Hamme

9. KOHa Sint-Pieter
a. Campus De Ring 22

9220 Hamme
b. Campus Slangstraat 12

9220 Hamme

10. KOHa Zogge
a. Campus Zogge 18

9220 Hamme
b. Campus Zogge 74

9220 Hamme

11. KOHa Zouaaf
a. Campus Evangeliestraat 85

9220 Hamme
b. Campus Toekomststraat 32

9220 Hamme

Le
ge

nd
e
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1. Gemeentelijke Basisschool De Dobbelsteen 
Kleuteronderwijs en lager onderwijs
Vredestraat 1 | 9220 Moerzeke |   052 47 36 30

gemeenteschool.dedobbelsteen@hamme.be
www.gemeenteschooldedobbelsteen.be

2. Gemeentelijke Kleuterschool Ondersteboven
Kaaiplein 29 | 9220 Hamme |     052 48 03 82

kleuterschoolondersteboven@hamme.be 
www.kleuterschoolondersteboven.be

3. GO! Sportbasisschool in beweging
Kleuteronderwijs en lager onderwijs
Verbindingsstraat 66 | 9220 Hamme

    052 49 99 75 | directie@gohamme.be
www.campus-go-hamme.be

4. GO! Unescoschool Sterrenbos
Kleuteronderwijs en lager onderwijs
Zouavenstraat 1A | 9220 Hamme |   052 49 97 20

directie@gohamme.be
www.campus-go-hamme.be

5. GO! Leefschool ‘t Veertje
Kleuteronderwijs en lager onderwijs
Pater Vertentenstraat 2A | 9220 Hamme

     052 34 38 30 | directie@gohamme.be 
www.campus-go-hamme.be

6. KOHa De 5-sprong
Killestraat 43 | 9220 Moerzeke |   052 47 36 48

k.dhollander@kohamme.be 
www.de5sprong.kohamme.be
Afdelingen:
• Kleuteronderwijs en lager onderwijs 

Campus Killestraat 43 | 9220 Moerzeke
      052 47 36 48
• Kleuteronderwijs en lager onderwijs 

Campus Ganzenberg 6 | 9220 Moerzeke-Kastel 
    052 48 30 37

7. KOHa Heilige Familie
Dokter H. Hyleboslaan 1 | 9220 Hamme

  052 47 03 46 | v.vercauteren@kohamme.be
www.heiligefamilie.kohamme.be

Overzicht kleuter- en basisscholen in Hamme
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Afdelingen:
• Kleuteronderwijs en lager onderwijs 

(1e en 2e leerjaar) Campus Dokter H. Hyleboslaan 1 | 
9220 Hamme |  052 47 03 46

• Lager onderwijs (3e, 4e, 5e en 6e leerjaar)
Campus Broekstraat 228 | 9220 Hamme 

  052 47 03 46

8. KOHa Sint-Anna
Kleuteronderwijs en lager onderwijs
Sint-Annastraat 167 | 9220 Hamme

  052 47 16 91 | r.buggenhout@kohamme.be
www.sintanna.kohamme.be

9. KOHa Sint-Pieter
Slangstraat 12 | 9220 Hamme

  052 47 24 97 | m.debrabandt@kohamme.be 
www.sintpieter.kohamme.be
Afdelingen:
• Kleuteronderwijs en lager onderwijs (1e en 2e

leerjaar) Campus De Ring 22 | 9220 Hamme

  052 47 24 97
• Lager onderwijs (3e, 4e, 5e en 6e leerjaar)
 Campus Slangstraat 12 | 9220 Hamme

  052 47 24 97

10. KOHa Zogge
Zogge 18 | 9220 Hamme |   052 47 18 35

k.leys@kohamme.be www.zogge.kohamme.be

Afdelingen:
• Kleuteronderwijs en lager onderwijs  (1e en 2e

leerjaar) Campus Zogge 74 | 9220 Hamme
• Lager onderwijs (3e tot en met 6e leerjaar)

Campus Zogge 18 | 9220 Hamme

11. KOHa Zouaaf
Evangeliestraat 85 | 9220 Hamme |

  052 47 03 45 | zouaaf@kohamme.be 
www.zouaaf.kohamme.be
Afdelingen:
• Kleuteronderwijs en lager onderwijs | Campus 

Evangeliestraat 85 | 9220 Hamme |   052 47 03 45
• Kleuterschool ’t Vestjen | Campus Toekomststraat 32

9220 Hamme |   052 47 03 45
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Heb je vragen? 
Lokaal Overlegplatform 
Basisonderwijs Hamme

www.naarschoolinhamme.be
Hier vind je alle informatie die nodig 
is om je kind aan te melden en in te 
schrijven.

LOP-deskundige Rina Dewulf
02/553 69 10 – 0499 86 49 30 
rina.dewulf@ond.vlaanderen.be

LOP-voorzitter Christine Drieghe
p/a Nieuwstraat 11, Hamme
0489 02 75 45
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