
INFORMATIE INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 

 

START inschrijving voorrangsregel (niet digitaal)   2 MAART – 13 MAART 2020 

- Broers en zussen van kinderen op school 

- Kinderen van personeel 

➔ Inschrijvingen niet digitaal. Ouders komen naar de school MET ID-kaart leerling + (voorlopig) 

attest. 

 

START digitale aanmeldingen     19 MAART – 3 APRIL 2020 

➔ START: 19 maart - 09u30   EINDE:  3 april -  17u00. 

➔ Dit schooljaar werken we met het aanmeldingssysteem.  Dit houdt in dat men hun 

zoon/dochter via de computer digitaal moet aanmelden. Bij de aanmelding geven de ouders 

hun voorkeurscholen op. De aanmeldingen verlopen niet chronologisch. Het tijdstip waarop 

ze hun zoon/dochter aanmelden heeft van geen belang zo lang het binnen de aangegeven 

periode is.  

Ter info: De aanmeldingen worden gerangschikt allereerst op voorkeur, daarna op afstand 

tot de school van domicilie en/of werk ouders en op toeval. 

➔ Aanmeldingen gebeuren zo veel mogelijk met ondersteuning van CLB of de school. We 

voorzien hiervoor nog extra aanmeldmomenten. 

 

➔ Op 23 APRIL krijgen de ouders een melding van de Stad Antwerpen waar ze hun zoon of 

dochter mogen inschrijven met hun ‘ticket’. Als er geen plaats meer is in hun 

voorkeurscholen dan krijgen de ouders een weigeringsdocument en worden ze op een 

wachtlijst geplaatst. 

 

START verzilveren van ticket/ effectieve inschrijving  27 APRIL – 18 MEI 2020 

➔ Ouders krijgen op 23 april een soort van ‘ticket’ voor een inschrijving in 1 van hun 

voorkeurscholen. Dit ticket moeten ze tussen 27 april en 18 mei 2020 komen verzilveren. 

Ouders bellen naar onze school en vragen voor een afspraak voor inschrijving. Gelieve dit 

met de orthopedagogen van het juiste type op te nemen. 

 

START vrije inschrijvingen (niet digitaal)    vanaf 20 MEI 2020 

➔ Ouders die te laat waren voor de digitale inschrijvingen kunnen vanaf 20 mei komen 

inschrijven op de school. De ouders dienen de ID-kaart van de desbetreffende leerling en een 

(voorlopig) attest mee te nemen. Zonder kan er niet ingeschreven worden.  

Deze inschrijvingen komen achter de eventuele wachtenden van de digitale inschrijvingen op 

de wachtlijst te staan.  

 



TER INFO: In de loop van januari zal de Stad Antwerpen brochures (+filmpje) omtrent de digitale 

inschrijvingen verspreiden. 

Deze informatie zal ook beperkt op de website van KOCA verschijnen. 

 

OVERZICHT INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 

 

Periode inschrijving voorrangsregel (niet digitaal):   2 MAART – 13 MAART 2020 

Periode digitale aanmeldingen:    19 MAART – 3 APRIL 2020 

Periode verzilveren van ticket/ effectieve inschrijving: 27 APRIL – 18 MEI 2020 

Start vrije inschrijvingen (niet digitaal):   vanaf 20 MEI 2020 

 

 

OVERZICHT INFOMOMENTEN 2020 

 

Infomoment december verwijzers:   donderdag 12 DECEMBER 2019 – 16u00 

Infomoment januari ouders:    donderdag 16 JANUARI 2020 – 19u30  

Infomoment februari ouders:   donderdag 20 FEBRUARI 2020 – 13u30  

donderdag 20 FEBRUARI 2020 – 19u30 

Infomoment mei ouders:    donderdag 7 MEI 2020 -  19u30 

  

Plaats: Rudolfstraat 40, 2018 Antwerpen – Auditorium  

Inschrijven:  via basisonderwijs@koca.be 

 


