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Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs

23/01 – 3/02: Voorrangsperiode °2021 – b/z en kvp
25/01: Infosessie voor scholen 
25/01- 3/02 : Invullen capaciteitenblad in MJA
Vanaf 14/02 geen leerlingen meer inschrijven voor 2022-2023
18-26/02: Krokusvakantie

28/02 (12u ‘s middags): Start aanmeldingen
1-22/03 (12u ‘s middags) : Controleren aangemelde b/z en kvp
21/03 (12u ‘s middags): Einde aanmeldingen
22/03 -17/4: Verwerkingsperiode
1-16/04: Paasvakantie
18/04 vanaf 12u : Bekendmaken resultaat ouders en scholen
24/04-15/05: Inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing

1/05: Dag van de arbeid
16-17/05: actualiseren vrije plaatsen start vrije inschrijvingen 
18-21/05: O.L.H. Hemelvaart
23/05 (9u): Start vrije inschrijvingen
29/05: Pinksteren
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januari
• Informeer de ouders van alle leerlingen over de 

inschrijvingsperiode voor voorrangsgroepen b/z en kvp
°2021 (via de school)

• Communiceer vrije plaatsen voor °2021 via eigen 
communicatiekanalen 

Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs in Gent en Merelbeke

INSCHRIJVEN voorrangsgroepen °2021 : 23 januari – 3 februari 
✓ Broer en zus + geboren in 2021
✓ Kinderen van personeel + geboren in 2021
✓ Via de school
✓ Ook broer/zus van leerlingen die nog niet instapten maar wel zijn ingeschreven

Vrije inschrijvingen voor 2022-2023 (tot 30/06/2023)
• Ouders ondertekenen voor akkoord met het pedagogisch project en 

schoolreglement.
• Registreer de inschrijving in https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent.
• Registreer in Discimus : binnen de 7 kalenderdagen / uiterlijk op de eerste dag van 

lesbijwoning
• Heb je geen vrije plaats ? Noteer de leerling in registerblad én geef een 

weigeringsdocument mee
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25 januari
Online infosessie voor scholen van Gent en Merelbeke 
over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure LOP’s
Gent basis en SO

Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs

25/01 – 03/02
• Capaciteit en zittende leerlingen inputten via 

https://meldjeaanbasis.stad.gent > bewerken/wijzigen > capaciteit
• Contactgegevens aanpassen van de vestigingsplaats via 

https://meldjeaanbasis.stad.gent > bewerken/wijzigen > contactgegevens
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Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs

Publiceren capaciteit en vrije plaatsen: 14 februari 

Een ingeschreven kind °2020 geeft de plaats vrij voor 2022-2023 ? 
Vis een kind °2020 op van de wachtlijst https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent
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25/01 – 03/02
• Capaciteit en zittende leerlingen inputten via 

https://meldjeaanbasis.stad.gent > bewerken/wijzigen 
> capaciteit

• Contactgegevens aanpassen van de vestigingsplaats via 
https://meldjeaanbasis.stad.gent > bewerken/wijzigen 
> contactgegevens

https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent/
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https://meldjeaanbasis.gent.be/


Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 ? Van 14 februari tot 18 april :
• Neen 
• Ja, alleen als

• er vrije plaatsen zijn voor 2022-2023 én 2023-2024
• Je de vrije plaatsen van de aanmeldprocedure niet aanpast / kind in overcapaciteit 

inschrijft
• Je deze inschrijvingen meldt aan het LOP via meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be

28 februari (12u) t.e.m. 21 maart (12u) : aanmeldperiode

✓ Wie ? Alle kinderen geboren
✓ in 2021 (instappers in 202-2024) 
✓ Voor 2020 (van school veranderen vanaf 1/9)

✓ Voorrang als broer/zus of kind van personeel controleren:
✓ aanduiden in het aanmelddossier
✓ 1-22/03 (12u ‘s middags): School keurt goed/af via 

https://meldjeaanbasis.stad.gent > bewerk/wijzig 
> controle aanmeldingen
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Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs in Gent en Merelbeke

28 februari (12u) t.e.m. 21 maart (12u) : aanmeldperiode

✓ Wie ? Alle kinderen geboren
✓ in 2021 (instappers in 202-2024) 
✓ Voor 2020 (van school veranderen vanaf 1/9)

✓ Voorrang als broer/zus of kind van personeel controleren:
✓ aanduiden in het aanmelddossier
✓ 1-22/03 (12u ‘s middags): School keurt goed/af via 

https://meldjeaanbasis.stad.gent > bewerk/wijzig 
> controle aanmeldingen
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Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 ? Van 14 februari tot 18 april :
• Neen 
• Ja, alleen als

• er vrije plaatsen zijn voor 2022-2023 én 2023-2024
• Je de vrije plaatsen van de aanmeldprocedure niet aanpast / kind in overcapaciteit 

inschrijft
• Je deze inschrijvingen meldt aan het LOP via 

meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be

Een ingeschreven kind °2020 geeft de plaats vrij voor 2022-2023 ? 
Vis een kind °2020 op van de wachtlijst https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent

https://meldjeaanbasis.gent.be/
mailto:meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be
https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent/


Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs in Gent en Merelbeke

18 april vanaf 12u : bekendmaken resultaat
o Ouders: ontvangen een mail en kunnen inloggen in hun 

eigen dossier in MJA
o Scholen: kunnen inloggen in 

https://meldjeaanbasis.stad.gent > bewerken/wijzigen > 
Lijst 

Vanaf 18 april : ouders met toewijzing informeren over hoe inschrijven
Informeer de ouder op welke manier ze hun kind kunnen inschrijven voor 
jouw school (voor ouders met een toewijzing).

24 april – 15 mei:  inschrijven kinderen met toewijzing
• via de school zelf
• Mag op afspraak
Ouders geven de plaats vrij ? 
• Contacteer de volgende op de wachtlijst minstens schriftelijk of elektronisch:

• https://meldjeaanbasis.stad.gent
• binnen de 7 kalenderdagen
• de ouders hebben minstens 7 kalenderdagen om in te schrijven
• Vermeld duidelijk de deadline én dat de plaats daarna weg is.

• Vanaf 8/05: contacteer de ouders met toewijzing opnieuw die niets laten weten. 
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Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs in Gent en Merelbeke

APRIL

M D W D V Z Z

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 ? Van 14 februari tot 18 april :
• Neen 
• Ja, alleen als

• er vrije plaatsen zijn voor 2022-2023 én 2023-2024
• Je de vrije plaatsen van de aanmeldprocedure niet aanpast / kind in overcapaciteit 

inschrijft
• Je deze inschrijvingen meldt aan het LOP via meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be

Een ingeschreven kind °2020 geeft de plaats vrij voor 2022-2023 ? 
Vis een kind °2020 op van de wachtlijst https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent

mailto:meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be
https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent/


Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs in Gent en Merelbeke
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24 april – 15 mei:  inschrijven kinderen met 
toewijzing
• via de school zelf
• Mag op afspraak
Ouders geven de plaats vrij ? 
• Contacteer de volgende op de wachtlijst 

minstens schriftelijk of elektronisch:
• https://meldjeaanbasis.stad.gent
• binnen de 7 kalenderdagen
• de ouders hebben minstens 7 kalenderdagen om in 

te schrijven
• Vermeld duidelijk de deadline én dat de plaats 

daarna weg is.

• Vanaf 8/05: contacteer de ouders met 
toewijzing opnieuw die niets laten weten. 

Een ingeschreven kind °2020 geeft de plaats vrij voor 2022-2023 ? 
Vis een kind °2020 op van de wachtlijst https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 ? 
Ja, alleen als er vrije plaatsen zijn voor 2022-2023 én 2023-2024.

https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent/


Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs in Gent en Merelbeke

Uiterlijk 17 mei: klaar voor de start van de vrije 
inschrijvingen
• Alle kinderen met toewijzing staan aangeduid als 

‘ingeschreven’ of ‘plaats vrijgegeven’
• Capaciteitenblad aanpassen: kolom zittende leerlingen 

(zijn er leerlingen bijgekomen of zijn er weg?)

23 mei (9u): start vrije inschrijvingen
• via de school
• Chronologie: de eerste die komt, krijgt de vrije plaats
• Niet mogelijk op afspraak – info via schoolcommunicatie
• Vrije plaats = inschrijven, ouder tekent voor akkoord met schoolreglement en pedagogisch 

project
• Geen vrije plaats = op wachtlijst, leerlingenfiche bezorgen + weigeringsdocument meegeven
• Alle nieuwe inschrijvingen en weigeringen toevoegen in https://meldjeaanbasis.stad.gent
• Alle nieuwe inschrijvingen registreren in Discimus : binnen de 7 kalenderdagen/uiterlijk op 

de eerste dag van de lesbijwoning als de leerling eerder instapt
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Aanmelden en inschrijven in een basisschool van het gewoon onderwijs in Gent en Merelbeke

Uiterlijk 30 juni : klaar voor het nieuwe schooljaar ?
• Capaciteitenblad kolom ‘zittende leerlingen’ aanpassen

• Nog nieuwe leerlingen ingeschreven voor het schooljaar 2022-2023 ?
• Gaan er leerlingen weg ?
• Blijven er leerlingen in hetzelfde leerjaar ?

Vrije plaats met wachtlijst ? 
• Krijg je vrije plaatsen ? Contacteer de volgende op de 

wachtlijst schriftelijk of elektronisch:
• http://meldjeaanbasis.gent.be
• binnen de 7 kalenderdagen
• de ouders hebben minstens 7 kalenderdagen om in te schrijven
• Vermeld duidelijk de deadline én dat de plaats daarna weg is.

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 ? 
Ja, alleen als er vrije plaatsen zijn voor 2022-2023 én 2023-2024.

Een ingeschreven kind °2020 geeft de plaats vrij voor 2022-2023 ? 
Vis een kind °2020 op van de wachtlijst https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent 
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FAQ
Inschrijven onder ontbindende voorwaarde

Hoe schrijf je in onder ontbindende voorwaarde ?

= als het kind een verslag met toegang buitengewoon onderwijs heeft

- Op de leerlingenfiche aanduiden ‘inschrijving onder ontbindende voorwaarde’

- De school start onmiddellijk met het maken van een grondige afweging van de 
redelijkheid van de aanpassingen die nodig zijn (contacteer uw CLB en betrek 
de ouders). 

- De procedure moet beëindigd zijn uiterlijk 60 kalenderdagen na de start van 
de lesbijwoning van het kind. Er zijn 2 mogelijke uitkomsten : 

- de inschrijving wordt definitief 

- u ontbindt de inschrijving en dan zoekt het kind een andere school (voor gewoon of 
buitengewoon onderwijs). Bij ontbinding van de inschrijving moet u een mededeling van niet-
gerealiseerde inschrijving (MNGI) opmaken. Hierop duidt u de weigeringsgrond aan én voegt 
u een motivering toe. U duidt de weigeringsgrond aan in de schoolsoftware. U kan deze 
documenten niet toevoegen aan meldjeaan. 



FAQ
Overcapaciteitsgroepen

MAG je ALTIJD INSCHRIJVEN
- Anderstalige nieuwkomers
- Kinderen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning
- Kinderen van dezelfde leefentiteit die willen inschrijven voor hetzelfde 

geboortejaar (kleuters) of voor hetzelfde leerjaar (lager onderwijs) en waarvoor 
nog maar 1 vrije plaats is.

- Kinderen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor 
bijzondere jeugdzorg.

- Kinderen die verblijven als (semi)internen in een (semi)internaat verbonden aan 
de school

- Adoptiekinderen
- Kinderen die na 1/03 van buiten de gemeente zijn komen wonen
- Kinderen die opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang.
- Kinderen die een verslag hebben met toegang buitengewoon basisonderwijs.
MOET je INSCHRIJVEN
- Leerlingen die terugkeren naar hun school voor gewoon onderwijs nadat ze zich 

in het lopende of voorgaande schooljaar hadden ingeschreven in het 
buitengewoon onderwijs



FAQ
Capaciteit anderstalige nieuwkomers

Capaciteit anderstalige nieuwkomers 2022-2023

Scholen die voor het schooljaar 2022-2023 een capaciteit bepaalden voor 
anderstalige nieuwkomers kunnen anderstalige nieuwkomers weigeren:
• Als de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers werd bereikt EN
• Als het kind elders kan worden ingeschreven EN
• Als de school heeft gemeld aan het LOP dat de capaciteit AN werd bereikt én dit 

werd aangeduid op https://gent-bao.lokaaloverlegplatform.be/

Capaciteit anderstalige nieuwkomers 2023-2024

https://gent-bao.lokaaloverlegplatform.be/


FAQ
Capaciteit anderstalige nieuwkomers

Capaciteit anderstalige nieuwkomers 2023-2024

Scholen mag tijdens de inschrijvingsperiode capaciteit voor anderstalige 
nieuwkomers bepalen als bereikt:
• Minstens 4 AN bij leerlingen minder of gelijk aan 100
• Minstens 8 AN bij leerlingen meer dan 100
• Als de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers werd bereikt EN
• Als het kind elders kan worden ingeschreven EN
• Als de school heeft gemeld aan het LOP dat de capaciteit AN werd bereikt



FAQ
Hoe lang geldt de volgorde 

van de wachtlijst ?

Schooljaar 2022-2023:
• De school moet de volgorde van de instappers (°2020) op de wachtlijst 

respecteren tot 30/06/2023.
• Kinderen geboren voor 2020: De school moet de volgorde van de kinderen op de 

wachtlijst respecteren tot de 5de schooldag van oktober. De wachtlijst blijft 
bestaan tot het einde van het schooljaar. Maar de school kan er toch voor kiezen 
om de volgorde van de kinderen op de wachtlijst niet aan te houden.

Schooljaar 2023-2024: 
• De school moet de volgorde van de instappers (°2021) op de wachtlijst 

respecteren tot 30/06/2022.
• Kinderen geboren voor 2021: De school moet de volgorde van de kinderen op de 

wachtlijst respecteren tot de 5de schooldag van oktober. 



FAQ
MJA: Actualiseer het capaciteitenblad

Hoe actualiseer je het capaciteitenblad ? 
• Ga naar ‘bewerken/wijzigen’
• Ga naar het capaciteitenblad
• Klik in kolom ‘acties’ op het potlood

✓ pas ‘zittende leerlingen’ aan (bijv. als een kind weggaat of blijft zitten)
✓ pas ‘externe inschrijvingen’ aan (als een ingeschreven b/z °2021 toch niet zal 

komen)
• Klik op ‘V’ om te bewaren
• Heb je nu vrije plaatsen ? Contacteer dan kinderen van de wachtlijst (zie 

volgende dia)



FAQ
MJA: Welke leerling krijgt de vrije plaats ?

Kreeg je een vrije plaats ? Contacteer het eerste kind op de wachtlijst.
• Log in
https://meldjeaanbasis.stad.gent of https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent
• Ga naar ‘bewerken/wijzigen’
• Bekijk op het capaciteitenblad de kolom ‘vrije plaatsen’. Is er een vrije plaats voor 

een leerling op de IND-lijst of op de nIND-lijst ? Ga naar het ‘tabblad IND’ of 
‘tabblad nIND’.

• Bekijk onder de titel ‘geweigerd’ het kind waarbij een knop ‘inschrijven’ staat > U 
contacteert de ouders schriftelijk of elektronisch binnen de 7 kalenderdagen en 
geeft de ouders min. 7 kalenderdagen de tijd om te laten weten of ze willen 
inschrijven. Hou u aan de coronarichtlijnen. Contacteer de ouder ook telefonisch 
of per sms en spreek een deadline af.

De school moet de volgorde van de kinderen op de wachtlijst respecteren tot de 5de

schooldag van oktober, voor instappers tot 30/06.

https://meldjeaanbasis.stad.gent/
https://meldjeaanbasis-vorigschooljaar.stad.gent/

