
Beste ouder

Hieronder vindt u alle gegevens die u nodig hebt om uw kind aan te melden op 
http://meldjeaan.antwerpen.be. 

Als u deze gegevens naast u legt tijdens het aanmelden zal de procedure waarschijnlijk 
sneller verlopen. We raden u dan ook dit document al op voorhand al in te vullen en goed bij 
te houden.
Als u voor de eerste keer op de site komt, moet u zelf een gebruikersnaam en paswoord 
kiezen: 

Gebruikersnaam
Paswoord

1. Gegevens ouder

Naam
Voornaam
Telefoon/gsm
Telefoon/gsm

Vermeld minstens 1 telefoonnummer

E-mail

Als u een e-mailadres invult, kunnen we u informatie per e-mail bezorgen.

Woonadres

Straat
Huisnummer Bus
Postcode Woonplaats
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Werkadressen
Als u een werkadres heeft, kunt u dat hier invullen. Het is niet verplicht om een werkadres 
op te geven. Vul het zeker in als u een school zoekt in de buurt van uw werk.
1ste werkadres

Straat
Huisnummer Bus
Postcode Woonplaats

2de werkadres
Straat
Huisnummer Bus
Postcode Woonplaats

 
2. Gegevens kind

Naam
Voornaam
gaat volgend jaar 
naar klas

Kleuter 1ste 
leerjaar

2de 
leerjaar

3de 
leerjaar

4de 
leerjaar

5de 
leerjaar

6de 
leerjaar

Rijksregister-
nummer
Het rijksregisternummer van uw kind vindt u terug op de Kids-ID of op de SIS-kaart van uw kind. 
Als u geen rijksregisternummer hebt, contacteer dan de Studiewijzer of ga naar een aanmeldpunt.

Geboortedatum
Geboorteplaats

  
Meisje

 
Jongen

Officieel adres

Straat
Huisnummer Bus
Postcode Woonplaats
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Als uw kind tijdens de schooldagen meestal niet op het officieel adres overnacht,
verblijft het op een feitelijk adres. Bij uw inschrijving in een school, moet u hiervoor 
bewijsstukken meebrengen

Feitelijk adres  (indien van toepassing)

Ouder 
(vader/moeder)

Pleeggezin Schoolinternaat Instelling Andere

Naam
Voornaam
E-mail
Telefoon GSM
Straat
Huisnummer Bus
Postcode Woonplaats

3. Gelijke Onderwijsindicatoren (vrijblijvend in te vullen)

Heeft uw kind een attest voor buitengewoon onderwijs?  Ja    nee 
  Geen idee
Behoren de ouders tot de trekkende bevolking? (woonwagenbewoner,....)   Ja     nee
Ontving het gezin vorig jaar een school- of studietoelage?   Ja    nee
Wat is het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder?

lager onderwijs 
niet afgewerkt
lager onderwijs 
afgewerkt

Zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking.

lager secundair 
onderwijs 
afgewerkt

Dit is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het 
gewoon of buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3) of een getuigschrift van 
het deeltijds beroepssecundair onderwijs of van de leertijd (leercontract VIZO/Syntra).

hoger secundair 
onderwijs 
afgewerkt

Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, 
BSO, A2, B2, HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair 
onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking.

hoger onderwijs 
afgewerkt

Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, 
gegradueerde, licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor.
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Het kind spreekt met de moeder meestal: 
Nederlands  /  Frans  /  een andere taal  /  ik kan hier niet op antwoorden
Het kind spreekt met de vader meestal: 
Nederlands  /  Frans  /  een andere taal  /  ik kan hier niet op antwoorden
Het kind spreekt met de broer(s) en/of zus(sen) meestal: 
Nederlands  /  Frans  /  een andere taal  /  ik kan hier niet op antwoorden
Het kind spreekt met vrienden meestal: 
Nederlands  /  Frans  /  een andere taal  /  ik kan hier niet op antwoorden

4. Scholen kiezen
Als u een kind wilt inschrijven in een school waar nog geen broer of zus is ingeschreven, 
raden wij u aan om minstens 5 scholen te kiezen. Zet de scholen in de volgorde van uw 
voorkeur. Zet uw favoriete school altijd op nummer 1.
Als u een kind wilt inschrijven in een school waar al een broer of zus ingeschreven is, hoeft u
deze lijst niet in te vullen. U kan bij het aanmelden immers enkel die school selecteren waar 
de broer of zus al school loopt.

Naam Adres Postcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vragen?
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Studiewijzer
Den Bell
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
Telefoon: 03 338 33 66 
E-mail: studiewijzer@stad.antwerpen.be


