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Een school kiezen
Beste ouder,
Met deze brochure willen we je de nodige informatie geven om je kind in te
schrijven in een school voor buitengewoon basisonderwijs regio Leuven.
Om te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag
nodig. Neem hiervoor tijdig contact met het CLB (Centrum voor
Leerlingenbegeleiding).
Het buitengewoon onderwijs is verdeeld in types. Bij het kiezen van een
school moet je rekening houden met het type dat de school aanbiedt.
Achteraan de brochure vind je een overzicht van de scholen met hun
aanbod.
In de regio Leuven werken de scholen school voor buitengewoon onderwijs
met een elektronisch aanmeldsysteem.
Elke school heeft een eigen aanmeldsysteem. We raden je aan om bij
verschillende scholen aan te melden. Dit wil zeggen dat je bij elke school
een aparte aanmelding moet doen.
Alle scholen werken volgens dezelfde afspraken.
Zo willen wij het voor jou als ouder gemakkelijker maken en iedereen een
gelijke kans geven om in te schrijven in een school van keuze.
Je kan je kind op 2 manieren inschrijven in het buitengewoon onderwijs:
Je kind heeft recht op voorrang:
je kan je kind rechtstreeks inschrijven in de school
Je kind heeft geen recht op voorrang:
je moet je kind eerst aanmelden op de website van de scholen.
Daarna kan je je kind inschrijven.
Namens de werkgroep buitengewoon onderwijs,
Els Bertrands, voorzitter LOP Leuven Basis
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Moet ik aanmelden of
inschrijven?
Gaat er al een broer of zus
naar de school?
OF
Werkt een van de ouders op de
school?

Gaat er geen broer of zus naar
de school?
EN
Werkt geen van de ouders op
de school?

Je hebt recht op
voorrang!

Je hebt geen recht
op voorrang!

Rechtstreeks
inschrijven
in de school

Aanmelden

van 14 februari 2022
tot 25 februari 2022
(tijdens de schooluren)

op de website van
de school
van 28 maart 2022, 14u
tot 25 april 2022, 14u
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Hoe moet ik aanmelden?
Vooraf: Leer de scholen kennen
Wanneer?

Vóór je je kind aanmeldt.

Hoe?
In de scholenlijst (zie pag. 10) vind je alle scholen voor buitengewoon
onderwijs regio Leuven.
Kijk op websites van de scholen, is er een infomoment waar je naartoe
kan gaan?
Noteer de school / scholen waar je je kind graag wil inschrijven.

STAP 1: Meld je kind aan
Wanneer? Van 28 maart 2022 14u tot 25 april 2022 14 u
Hoe?

Alle scholen
behalve Woudlucht lager type 9 en basisaanbod en
Windekind basisaanbod
Ga naar de website van de school.
Voor elke school moet je een aparte aanmelding doen.
Vul het aanmeldformulier in.
Zorg dat je het rijksregisternummer van je kind bij de hand hebt!

Je krijgt een bevestiging als de school je aanmelding goed ontvangen
heeft.
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Woudlucht lager type 9 en basisaanbod en
Windekind basisaanbod
Woudlucht en Windekind hebben 2 vestigingsplaatsen. Daarom moet je in
Woudlucht lager type 9 en basisaanbod en in Windekind basisaanbod
kiezen welke vestigingsplaats jouw voorkeur heeft. Je kan telkens voor
beide vestigingen kiezen of slechts voor één vestiging. Als je beide
vestigingen aanduidt, vergroot je kans op een plaats. Er wordt altijd
geprobeerd om kinderen zoveel mogelijk hun eerste voorkeur toe te
wijzen.
Ga naar de website van de school.
Voor elke school kan je voor de 2 vestigingsplaatsen aanmelden
Vul het aanmeldformulier in.
Zorg dat je het rijksregisternummer van je kind bij de hand hebt!
Zet je favoriete vestigingsplaats op 1

Je krijgt een bevestiging als de school je aanmelding goed ontvangen
heeft.
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STAP 2: Je krijgt een e-mail
Wanneer?

Donderdag 5 mei

Hoe?
Je krijgt een e-mail met het resultaat van je aanmelding. Elke school
waarvoor je aanmeldde stuurt een e-mail. Als er plaats is in de school,
krijg je een ticket. Als er geen plaats is in de school, krijg je een plaats
op de wachtlijst.

STAP 3: Inschrijven
Wanneer?

Van donderdag 5 mei tot donderdag 2 juni
(tijdens de schooluren)

Hoe?
Heb je een ticket in 1 school?
Maak een afspraak met de school om je kind in te schrijven
Heb je een ticket voor meerdere scholen?
Maak een afspraak bij je favoriete school om je kind in te
schrijven
Laat aan de andere school / scholen weten dat je je kind in niet
komt inschrijven. Zo kan de school een ander kind op de
wachtlijst inschrijven.
Heb je geen ticket?
Je kind komt op de wachtlijst.
De school bezorgt je een weigeringsdocument (MNGI). Daarop
staat op welke plaats je op de wachtlijst staat.
De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2022. Voor kleuters
geboortejaar 2020, is de wachtlijst geldig tot 30 juni 2023. Als er
een plaats vrijkomt voor je kind, neemt de school contact met je
op.
Ga op zoek naar een andere school, waarvoor je niet hebt
aangemeld. Is er nog plaats in een school buiten Leuven?
Het CLB kan je helpen.
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Veel gestelde vragen
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Na het aanmelden worden de vrije plaatsen verdeeld op basis van afstand.
Voor elk kind wordt de wandelafstand berekend tussen het
domicilieadres en het adres van de school. Het kind dat het dichtste bij
de school woont, komt bovenaan de lijst.
Wat moet ik weten over de wachtlijst voor een school?
De wachtlijst is geldig tot en met 7 oktober 2022 voor alle kinderen. Voor
kleuters geboren in 2020 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2023.
Die is opgemaakt op basis van het criterium 'afstand'. Het kind dat het
dichtst bij de school woont, staat op nr1 van de wachtlijst.
Als er toch een plaats vrij komt, contacteert de school je.
Mag ik het adres van het MFC / internaat opgeven als adres?
Neen, dit kan niet. De afstand wordt berekend op basis van het domicilieadres.
Wat als ik nog geen verslag heb op het moment van de
aanmeldingen?
Dit is geen probleem. Je moet je verslag pas kunnen voorleggen op het
moment dat je kind in de school start.
Bespreek met je CLB-anker voor welk type je je kind moet aanmelden.
Heb ik recht op leerlingenvervoer?
Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de school. De Leuvense
scholen voor buitengewoon onderwijs zitten momenteel in een
pilootproject rond het leerlingenvervoer. Meer informatie hierover vind je
op
de
website
Leerlingenvervoer
BuO
Leuven:
www.leerlingenvervoerbuoleuven.be
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Wat verstaan we onder broers en zussen?
Broer en zus zijn, betekent hier meer dan dezelfde ouders hebben.
Volgende mogelijkheden kunnen bestaan:
broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet
hetzelfde officiële adres hebben
halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al
dan niet hetzelfde officiële adres hebben
kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen
gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).
Heeft het tijdstip van aanmelden belang?
Neen! Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de
rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige
aanmeldperiode benutten om je kind aan te melden.
De aanmelding moet wel gebeuren tussen 28 maart 2022 14u en 25 april
2022, 14u. Daarna wordt het systeem afgesloten.
Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?
Je vindt het rijksregisternummer op de ISI+-kaart, op de achterkant van de
Kids-ID of op het kleefbriefje van het ziekenfonds.
Geen rijksregisternummer? Dan geef je het bisnummer op.
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De verschillende types
buitengewoon onderwijs
Type Basisaanbod: voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met
redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon
onderwijs
Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar
zonder verstandelijke beperking
Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of
taalstoornis
Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar
zonder verstandelijke beperking
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Scholenlijst buitengewoon
basisonderwijs
BuBaO Ter Bank
Adres

Telefoonnummer Website

Tervuursesteenweg 295
Heverlee

016 29 01 81

Scan mij

www.bo-terbank.be

BuBaO Windekind
Adres
Schapenstraat 98
Leuven

Telefoonnummer Website
www.windekindleuven.be
016 24 11 10

Scan mij

BuBaO Windekind - vestiging Don Bosco Sint-Lambertus
Adres
Waversebaan 95
Heverlee

Telefoonnummer Website
www.windekindleuven.be
016 24 11 10

Scan mij

BuBaO Woudlucht
Adres
Prosperdreef 3
Heverlee

Telefoonnummer Website
www.woudlucht.be
016 38 06 66

Scan mij

BuBaO Woudlucht - campus Parkschool
Adres
Geldenaaksebaan 18
Heverlee

Telefoonnummer Website
016 23 58 93
www.parkschoolleuven.be

Scan mij

BuBaO Ten Desselaer
Adres

Telefoonnummer Website

Klein Park 4
Lovenjoel

016 85 21 70

Scan mij

www.tendesselaer.be
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BuBaO Ganspoel
Adres
Ganspoel 2
Huldenberg

Scan mij

Telefoonnummer Website
02 686 00 40

www.ganspoel.be

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Contacteer de school.
Weet je niet goed voor welk type je moet aanmelden?
Het CLB helpt je verder:

GO! CLB Leuven
Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Redingenstraat 86
Leuven

016 30 80 10

onthaal@clbleuventienen.be

Website
www.clbleuventienen.be

Vrij CLB Leuven
Adres

Telefoonnummer

Karel van Lotharingenstraat 5 016 28 24 00
Leuven

E-mailadres

Website

info@vclbleuven.be

www.vclbleuven.be

Heb je vragen over de procedure of de regelgeving?
Contacteer de LOP-deskundigen: lop.leuven@vlaanderen.be
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Wanneer moet ik
aanmelden en inschrijven?
11 februari 2022

Bekendmaking vrije plaatsen

14 februari 2022 25 februari 2022

Inschrijven met voorrang in de school

tijdens de schooluren

25 maart 2022

Bekendmaking vrije plaatsen

28 maart 2022 14u
tot
25 april 2022 14u

Aanmelden zonder voorrang
op de website van de school

5 mei 2022

Bekendmaking resultaten aanmeldingen

5 mei 2022 2 juni 2022

Inschrijven met ticket

tijdens de schooluren

6 mei 2022

Bekendmaking vrije plaatsen

Vanaf 9 mei 2022

Start vrije inschrijvingen

tijdens de schooluren

Deze brochure is een uitgave van het LOP Leuven Basisonderwijs.
Verantwoordelijke uitgever: Els Bertrands – voorzitter LOP Leuven
Januari 2022
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