Welke kleuterscholen zijn er
in Lier?

NAAR DE KLEUTERSCHOOL

Leefschool Dagpauwoog

Sint-Gummaruscollege

Heilige Familie

Sint-Ursula Klim op

Dorpsstraat 63
tel. 03 482 14 15
dagpauwoog@atheneumlier.be
www.dagpauwoog.be

Kesselsesteenweg 1 en Kriekenstraat 14
tel. 03 480 12 20
directeur@hfamlier.be
www.fali.be

Lisperstraat 112
tel. 03 480 06 10
directie@sgcbasis.be
www.sgcbasis.be

Mechelsestraat 25
tel. 03 491 92 36
directie.kleuter@klimoplier.be
www.campussintursula.be

Heilig Hart

Sint-Ursula Lisp

Het Molentje

Stadspark

Het Spoor

Steinerschool Sterrendaalders

Schoolstraat 10
tel. 03 482 15 91
directie@heilig-hart.be
www.heilig-hart.be
Eeuwfeestlaan 190
tel. 03 480 05 69
grietr@atheneumlier.be
www.hetmolentje.be
Spoorweglei 6
tel. 03 480 63 23
info@hetspoorbasisschool.be
www.hetspoorbasisschool.be

Pullaar

Rode-Kruislaan 1
tel. 03 480 33 29
info@pullaar.be
www.pullaar.be

Is je kindje geboren in 2019?
Lees aandachtig deze folder

Lees aandachtig
deze folder

Frankenweg 6
tel. 03 480 26 91
directie@sintursulalisp.be
www.sintursulalisp.be
Arthur Vanderpoortenlaan 35
tel. 03 480 78 80
stadspark@atheneumlier.be
www.atheneumlier.be
Mallekotstraat 43
tel. 03 491 80 10
directie@sterrendaalders.be
www.steinerschoollier.be

Buitengewoon onderwijs
(type 2 en 9): De Regenboog

Oude Bevelsesteenweg 107, 2560 Kessel
tel. 03 480 28 58
directie@bubaoderegenboog.be
www.bubaoderegenboog.be
V.U.: Ivo Andries, schepen van onderwijs
p/a Paradeplein 2 bus 1, Lier. december 2020

www.naarschoolinlier.be

Inschrijven met aanmelding

Er is nog geen broer of zus in dezelfde school
ingeschreven?
Meld je kleuter aan tussen 1 en 31 maart 2021.

Vrije inschrijving

Te lang gewacht?
Je kan je kind vanaf 2 juni 2021 inschrijven in
een school waar nog plaats is.

Aanmelden is gemakkelijk

Ga naar www.naarschoolinlier.be en klik op de
link om je kind aan te melden.

Waarom aanmelden?

Wanneer mag mijn kind
voor het eerst naar school?

Is je kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag
hij/zij naar school vanaf de eerstvolgende
instapdatum:
• De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:
na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en
paasvakantie
• De 1ste schooldag van februari
• De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag
Voor kinderen vanaf 3 jaar gelden deze
instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag
starten in de kleuterklas.

Wanneer kan ik mijn kind
in een school inschrijven?
Sommige kinderen kunnen met voorrang
inschrijven in de school. Andere kinderen
moeten eerst online aanmelden.

Inschrijven met voorrang

De broer of zus is al ingeschreven in de school?
Schrijf je kind in tussen 4 en 31 januari 2021
in dezelfde school.

We streven naar een plaatsje in een school in
Lier of Koningshooikt voor elk kind van Lier en
Koningshooikt.
Aanmelden kan in alle rust gedurende de
hele aanmeldingsperiode. Het tijdstip dat je
aanmeldt, heeft geen effect op het resultaat.

Inschrijven in het buitengewoon onderwijs
Je hebt een verslag dat toegang geeft voor het
buitengewoon onderwijs van het CLB nodig.
Informeer op de school over de data om je kind
in te schrijven.

Wat na aanmelden?

Na afsluiting van de aanmeldingsperiode
worden alle aangemelde kinderen door de
computer gerangschikt.
Een eerste schoolkeuze heeft altijd voorrang.
• Is er plaats genoeg? Je kind wordt
automatisch toegewezen aan de eerste
schoolkeuze.
• Is er geen plaats genoeg? Dan berekent
de computer wie het dichtst bij de school
woont. Wie het dichtst woont, krijgt zijn
eerste schoolkeuze toegewezen tot
alle plaatsen volzet zijn. Wie het verst
woont, krijgt een volgende keuzeschool
toegewezen. Je ontvangt een document
met je plaats in de wachtrij voor de school
van je eerste keuze.
• Hoe inschrijven? Je kind is aangemeld.
Na de paasvakantie ontvang je een brief
met informatie over het resultaat van de
aanmelding. Je krijgt ook informatie over
hoe en wanneer je mag inschrijven.

Heb je geen computer of internet?

Op school en in het sociaal infopunt
(Sociaal Huis, Paradeplein 2) kan je terecht
voor hulp bij het aanmelden.

Heb je vragen rond inschrijven?
Contacteer
•

de LOP-deskundige
Katty Kloeck, tel. 02 553 51 95
loplier.basis@ond.vlaanderen.be

•

de consulent onderwijs van stad Lier
Hilke Hoogendoorn, tel 03 491 67 75
onderwijs@lier.be

•

de school van je keuze

