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Beste,
Is je kind geboren in 2020 of vroeger, en start het in het schooljaar  
2022-2023 op school? Of is je kind al ingeschreven, maar verandert het 
vanaf volgend schooljaar van school?

Lees dan aandachtig deze brochure.

In Hoeilaart en Overijse gebruiken we één centraal online aanmeldings- 
systeem voor alle basisscholen uit beide gemeenten. 

Tijdens de aanmeldingsperiode, die een paar weken duurt, kan je via dit systeem 
laten weten in welke school je je kind het liefst wil inschrijven. Je hoeft dus niet 
te kamperen of aan te schuiven bij de start van de inschrijvingsperiode. Elk kind 
krijgt een gelijke kans om in te schrijven in de school van eigen keuze.

Het systeem houdt bij het verdelen van de plaatsen op een objectieve manier 
rekening met je voorkeur én, om zoveel mogelijk kinderen een school binnen 
wandelafstand aan te bieden, met de afstand tot de school. Voorwaarde is wel 
dat je je kind binnen de vooropgestelde termijn aanmeldt.

Daarnaast houdt het systeem ook rekening met het profiel van je gezin. Zo 
trachten we te komen tot een schoolomgeving waar kinderen met verschillende 
achtergronden met elkaar in contact komen, een weerspiegeling van de 
gemeenschap waarin onze kinderen opgroeien.

Meld je kind dus vooraf aan! Doe je dat niet, dan is de kans groot dat er op het 
moment van de vrije inschrijvingen geen plaats meer is..

Veel succes!
Lokaal bestuur Hoeilaart en Overijse,  
Huis van het Kind Druivenstreek en de basisscholen
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Kies een school
Gemeentelijke scholen
School Contactgegevens

Infomoment  Infomoment  
 & bezoek & bezoek

Gemeentelijke Kleuterschool 
"Lotharingenkruis" Maleizen

Patrijzenlaan 23 A - 3090 Overijse
02 687 22 57 - directie@gkls-maleizen.be 
www.gkls-maleizen.be

Bezoek na afspraak

Gemeentelijke Basisschool  
Overijse Centrum

Heuvelstraat 57 - 3090 Overijse
02 687 78 17 - secretariaat@gbsoverijse.be
www.gbsoverijse.be

Bezoek na afspraak

Gemeentelijke Basisschool 
Jezus-Eik

Brusselsesteenweg 592 - 3090 Overijse
02 657 11 05 - info@gbsje.be
www.gbsje.be

Bezoek na afspraak

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
School Contactgegevens

Infomoment  Infomoment  
 & bezoek & bezoek

GO! basisschool  
Het Groene Dal

W. Matstraat 4 - 1560 Hoeilaart
02 657 42 98 - secretariaat@hetgroenedal.be
www.hetgroenedal.be

Zaterdag 15/1/2022 
van 10 tot 12 uur
Dinsdag 15/2/2022 
van 19 tot 21 uur

GO! basisschool ’t Kasteeltje 
Stafh. Braffortlaan 6 - 3090 Overijse
02 688 22 31 - bs.overijse@telenet.be
www.bskasteeltje.be

Bezoek na afspraak

GO! basisschool ’t Kasteeltje 
- Wijkschool Prieeltje - 
kleuterschool

Halsdreef 2 - 3090 Overijse
02 688 22 31 - bs.overijse@telenet.be
www.bskasteeltje.be

Bezoek na afspraak
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Vrije scholen 
School Contactgegevens

Infomoment  Infomoment  
 & bezoek & bezoek

Vrije Sint-
Clemensschool

D. Vandervaerenstraat 1a - 1560 Hoeilaart
02 657 01 40 - secretariaat@vschoeilaart.be
www.vschoeilaart.be

Zaterdag 22/1/2022 
van 10 tot 12 uur.
Dinsdag 15/2/2022 
van 19 tot 21 uur.

Vrije Basisschool 
Maleizen

Terhulpensesteenweg 524 - 3090 Overijse
02 687 38 75 - directie@vbsmaleizen.be
www.vbs-maleizen.be

Bezoek na afspraak

Vrije Basisschool  
‘De Lanetuin’ 
Tombeek

Lanestraat 57 - 3090 Overijse
02 687 29 05 - secretariaat@delanetuin.be
www.delanetuin.be

Bezoek na afspraak

Vrije Basisschool  
O.L.V. Jezus-Eik

Witherendreef 25 - 3090 Overijse
0472 13 19 25 - secretariaat@vbsjezuseik.be
www.jezuseik.be

Maandag 9/5/2022 
om 18 uur

Vrije Basisschool 
O.L Wijkschool 
kleuterschool

Kasteelstraat 4 - 3090 Overijse
0472 13 19 25 - secretariaat@vbsjezuseik.be
www.jezuseik.be

Dinsdag 10/5/2022 
om 18 uur

Sint-Jozefsschool  
Eizer

Duisburgsesteenweg 134 - 3090 Overijse
02 687 87 67 - secretariaat@sintjozefeizer.be
www.sjeizer.be

Bezoek na afspraak
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 VOORRANGSGROEP uit 2020 schrijft in! 
Is je kind geboren in 2020 én heeft het een broer/zus in de 
desbetreffende school? 
Is je kind geboren in 2020 én ben je als ouder personeelslid in de 
desbetreffende school?
Dan kan je je kind inschrijven in de school van maandag 17 januari 
tot en met vrijdag 4 februari 2022. Neem contact met de school 
om een afspraak te maken!

Wie moet aanmelden?
Volgende kinderen moeten aanmelden voor het schooljaar 2022-2023:

 Alle kinderen geboren in 2020 
Alle kinderen geboren in 2020, ook al starten ze pas in het schooljaar 2023-2024.

 Kinderen die van school willen veranderen 
Gaat je kind al naar school maar wil je vanaf 1 september 2022 veranderen 
van school? Ook in dit geval moet je je kind eerst aanmelden.

 Kinderen geboren voor 2020 die nog niet naar school gaan 
Gaat je kind om een of andere reden nog niet naar school? Dan moet je het 
nu aanmelden voor het schooljaar 2022-2023.

 Kinderen die op een wachtlijst staan 
Ook kinderen die nu al op een wachtlijst staan, moeten opnieuw aangemeld 
worden.
 Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas van een school 
zonder lager onderwijs naar het 1ste leerjaar 
Gaat je kind naar de gemeentelijke kleuterschool ‘Lotharingenkruis 
Maleizen’ en kies je voor een 1ste leerjaar in een school in Overijse of 
Hoeilaart? Dan moet je het nu aanmelden voor het schooljaar 2022-2023.  
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Wanneer mag je kind naar school?
Je kind mag naar school gaan wanneer het 2,5 jaar is.  
Voor de kinderen geboren in 2020 vind je hieronder de mogelijke instapdata.

Kinderen geboren van...  
tot en met...

Stappen ten 
vroegste in ...

dus vanaf 
instapdatum:

1 januari tot en met 1 maart 2020 na de zomervakantie 1 september 2022

2 maart tot en met 7 mei 2020 na de herfstvakantie 7 november 2022

8 mei tot en met 9 juli 2020 na de kerstvakantie 9 januari 2023

10 juli tot en met 1 augustus 2020 na de teldag 1 februari 2023

2 augustus tot en met 27 augustus 2020 na de krokusvakantie 27 februari 2023

28 augustus tot en met 17 oktober 2020 na de paasvakantie 17 april 2023

18 oktober tot en met 22 november 2020 na O.H. Hemelvaart 22 mei 2023

23 november t.e.m. 31 december 2020 (*) na de zomervakantie 
in 2023!

1 september 2023

(*) Belangrijk: deze kleuters starten in een volgend schooljaar maar moeten zich nu ook 

aanmelden en inschrijven.

Wanneer aanmelden en inschrijven?
Via de website: hoeilaart-overijse.aanmelden.in 

Groep Aanmelden E-mail 
met resultaat aanmelding

Inschrijven

voorrangs-
groep   
zie p6

Aanmelden niet nodig Van maandag  
17 januari t.e.m.  
vrijdag 4 februari 2022

Alle andere 
kinderen

Van dinsdag 1 maart 
(9uur) t.e.m. donderdag 
31 maart (12uur)

Uiterlijk op vrijdag  
29 april 2022 

Van maandag 2 mei 
tot woensdag 25 mei 
2022

Vrije  
inschrijvingen

Vanaf woensdag  
1 juni 2022
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Stap voor stap
Voorrangsgroep geboren in 2020 schrijft vooraf in   -  zie p.6
Maak hiervoor tijdig een afspraak met de school. Inschrijven van maandag 
17/01/2022 tot vrijdag 04/02/2022.

Stap 1 - Meld je kind aan via de website hoeilaart-overijse.aanmelden.in
Wanneer? Van dinsdag 1 maart 2022 (9 uur) tot en met donderdag 
31 maart 2022 (12 uur).

Bij de aanmelding van je kind speelt het tijdstip geen rol als het binnen de 
hierboven vermelde periode gebeurt.

Ga naar hoeilaart-overijse.aanmelden.in en doorloop alle stappen. Duid je 
schoolkeuze aan. We raden je aan om meerdere scholen op te geven. Het kiezen 
van slechts één school verhoogt de kans op het vinden van een plaats niet! Zet 
de scholen in volgorde van jouw voorkeur. 

Het aantal beschikbare plaatsen in de scholen vind je terug op  
hoeilaart-overijse.aanmelden.in. 

Wanneer te veel ouders kiezen voor dezelfde school, zal de computer plaatsen 
toewijzen op basis van voorkeur en van afstand. Dit is de afstand in vogelvlucht 
van de domicilie van het kind tot aan de school. Een school in de buurt van je 
domicilieadres toevoegen aan de lijst van voorkeur vergroot dus de kans op een 
plek in een school.

Heb je een fout gemaakt en de aanmelding ingediend? Neem dan contact 
op met de beheerder van het systeem via aanmelden@overijse.be of  
aanmelden@hoeilaart.be. Doe dit voor de aanmeldperiode is afgesloten!
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Stap 2 - Je krijgt een e-mail
Wanneer? Je krijgt uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 een e-mail met het 
resultaat van de verwerking van de aanmelding.

De aanmeldingen worden vanaf 1 april verwerkt. Is er in de school van je 
voorkeur niet voldoende plaats? Dan bepaalt de afstand en de sociale mix welke 
kinderen een plaats toegewezen krijgen. 

Ten laatste eind april krijg je een e-mail met een ‘bericht van toewijzing’ voor 
inschrijving in de school met de hoogste voorkeur waar plaats is. Enkel hiermee 
kan je je kind inschrijven.
Als er geen plaats is voor je kind, krijg je een e-mail met informatie en sta je op 
de wachtlijst voor alle scholen waarvoor je aanmeldde. Als er een plaats vrijkomt 
in een van die scholen, zal de school je contacteren. Je hoeft zelf niets te doen.

Niets ontvangen op 29 april 2022? Neem contact op met 0485 93 32 89 of 
aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be.

Stap 3 - Schrijf je kind in
Wanneer? Effectief inschrijven doe je tussen maandag 2 mei 2022 en 
woensdag 25 mei 2022 na afspraak met de school.

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven! Je moet je kind 
effectief inschrijven in de school die vermeld staat in het bevestigingsbericht dat 
je kreeg via e-mail. Neem eerst contact op met de school om een afspraak te 
maken. Vergeet niet de nodige documenten mee te nemen. 
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Vrije inschrijvingen
Wanneer? Vanaf woensdag 1 juni 2022 starten de vrije inschrijvingen.

Geen plaats gevonden na de aanmeldings- en inschrijvingsperiode? Sta je nog niet 
op een wachtlijst? Vanaf 1 juni 2022 kan je rechtstreeks in de scholen terecht om 
in te schrijven. Een actueel overzicht van de vrije plaatsen in de basisscholen van 
Hoeilaart en Overijse vind je dan op de website hoeilaart-overijse.aanmelden.in.

Maak eerst een afspraak met de school van je keuze. Aanmelden via de website 
moet niet meer.

Tijdens deze periode gebeuren de toewijzingen chronologisch. Alle andere 
voorrangsregels vervallen. 

Heel wat scholen zullen geen vrije plaatsen meer hebben. In dat geval ontvang 
je een weigeringsdocument met vermelding van de plaats van je kind op de 
wachtlijst.
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Veelgestelde vragen
Wat heb ik nodig om digitaal aan te melden?
1. Het rijksregisternummer van je kind. Het rijksregisternummer start met de 

geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op de achterkant van de 
Kids-ID, ISI-kaart of op een kleefbriefje van het ziekenfonds van je kind.

2. Als je kind geen rijksregisternummer heeft, contacteer dan de beheerder van 
het systeem via aanmelden@overijse.be of aanmelden@hoeilaart.be.

Ik heb geen computer, wat kan ik doen?
Je kan terecht in de bib van Hoeilaart en Overijse tijdens de openingsuren of in 
het Sociaal Huis (op afspraak – tel. 02 658 28 68).

Welk adres geef ik op?
Het domicilie-adres van het kind. Het kind moet aangemeld worden op het 
adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop kan controle 
uitgevoerd worden.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je ten laatste tegen  
30 juni 2023 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating 
geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is 
bijvoorbeeld een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond 
geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan 
gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door 
een kopie voor te leggen van het document ‘Melding van aanvang van de werken’, 
afgeleverd door de dienst Omgeving en door jou ondertekend. Bij betwisting of 
onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.
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CONTACT OVERIJSE: HUIS VAN HET KIND DRUIVENSTREEKCONTACT OVERIJSE: HUIS VAN HET KIND DRUIVENSTREEK
J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse 

Tel 0485 93 32 89 – aanmelden@overijse.be

CONTACT HOEILAART - CONTACTPUNT HUIS VAN HET KIND DRUIVENSTREEKCONTACT HOEILAART - CONTACTPUNT HUIS VAN HET KIND DRUIVENSTREEK
Sociaal Huis: Jan van Ruusbroecpark – 1560 Hoeilaart    

Tel 0485 93 32 89 – aanmelden@hoeilaart.be

Eerst aanmelden, dan inschrijven
hoeilaart-overijse .aanmelden. in

NOG VRAGEN?NOG VRAGEN?

Surf naar hoeilaart-overijse.aanmelden.in

Neem contact op  
met een van  
de scholen

(zie blz. 4 & 5).Neem contact 
op met het Huis 

van het Kind 
Druivenstreek

VU: College van burgemeester en schepenen, Dieter Vanderhaeghe (algemeen directeur) en Inge Lenseclaes (burgemeester), Begijnhof 17, 3090 Overijse

D R U I V E N S T R E E K


