
AANMELDEN EN INSCHRIJVEN IN EEN AANMELDEN EN INSCHRIJVEN IN EEN KLEUTERSCHOOLKLEUTERSCHOOL OF  OF 
EEN EEN LAGERE SCHOOLLAGERE SCHOOL IN LEUVEN IN LEUVEN

Voor kinderen geboren in 2021 of vroegerVoor kinderen geboren in 2021 of vroeger
Je wil je kind aanmelden en inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Leuven? 

Op deze tijdlijn lees je: wie kan inschrijven, wanneer je kan inschrijven, waar je kan inschrijven. 
Gaat jouw kind naar het buitengewoon onderwijs? Je vindt info in het kadertje rechts onderaan.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

PERIODE 1:
Broers en zussen en/of  
kinderen van personeel

Aanmelden
van dinsdag 10 januari 2023 (9 uur)  
tot dinsdag 24 januari 2023 (17 uur)

Aanmelden
van dinsdag 28 februari 2023 (9 uur)  
tot dinsdag 21 maart 2023 (17 uur)

Bericht aan ouders
dinsdag 14 februari 2023

Bericht aan ouders
vrijdag 21 april 2023

Inschrijven
van donderdag 16 februari 2023 (9 uur)  
tot donderdag 23 maart 2023 (17 uur)

Inschrijven
van maandag 24 april 2023 (9 uur)  
tot maandag 15 mei 2023 (17 uur)

Vanaf dinsdag 23 mei 2023 (9 uur)

Meer informatie:
https://meldjeaan.leuven.be/

Kijkdagen: woensdag 15 februari 2023 van 9 uur tot 12 uur 
en op donderdag 9 maart 2023 vanaf 14 uur tot 17u30 uur

Inschrijven in het buitengewoon onderwijs
De scholen voor buitengewoon onderwijs hanteren andere aanmeld- en 
inschrijvingsperioden. Broers en zussen en kinderen van personeel wor-
den ingeschreven van 6 februari tot 17 februari 2023. De andere kinderen 
kunnen aanmelden van 27 maart 2023 14 u t.e.m. 21 april 2023 14 u. 
Meer informatie vind je op de website van de scholen.
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PERIODE 2:
Alle kinderen

PERIODE 3:
Inschrijven van kinderen  
die nog geen plaats  
hebben gevonden


