
Een woordje uitleg over het aanmeldsysteem van Freinetschool de 
Vlindertuin 

 

Tijdlijn 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 verlopen als volgt: 

 Eerst is er een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit¹ (bv. broers en zussen) 
en kinderen van personeel²  van 7 februari 2023 tot en met 27 februari 2023.  

 Daarna is er een aanmeldingsperiode voor de overige vrije plaatsen of voor plaatsen op de 
wachtlijst die loopt van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 2023.  

 De resultaten van deze aanmeldingen worden ten laatste op 21 april 2023 bekend gemaakt via 
een automatische mail vanuit het aanmeldsysteem. 

 De leerlingen die gunstig gerangschikt zijn kunnen zich vervolgens inschrijven (indien er plaats is) 
van 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023. 

 Vanaf 23 mei 2023 starten de overige vrije inschrijvingen. 

Voorrangsgroepen 

¹ dezelfde leefentiteit, hieronder verstaan we: 

 broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde 
adres; 

 halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op 
hetzelfde adres; 

 kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen 
gemeenschappelijke ouder(s) (bv. stiefbroers en -zussen). 

² kinderen van personeel, hieronder verstaan we: 

 dat het over een personeelslid gaat dat op het ogenblik van de inschrijving reeds een lopende 
tewerkstelling heeft van meer dan 104 dagen op onze school, ongeacht zijn/haar functie. (bv. 
klusjesman, leerkracht, …) 

 dat het over alle kinderen gaat die op het domicilieadres woonachtig zijn van het personeelslid 
op het moment van inschrijven. (bv. pleegkind, zorg over kleinkind, …) 

Aantal vrije plaatsen 

De capaciteit per jaar en het aantal beschikbare plaatsen zal steeds voor aanvang van het aanmelden en 
inschrijven beschikbaar zijn op de website van de school. 

Criteria van ordening 

Alle leerlingen die digitaal worden aangemeld in de aanmeldperiode worden volgens onderstaande 
criteria geordend namelijk: 

 



1. Afstand in vogelvlucht van de school (officieel adres Berg 10, Lille) tot het domicilieadres 
van de aangemelde leerling (op moment van inschrijving). 

2. Bij ex aequo (zelfde afstand) wordt toeval toegepast door een computeralgoritme. 
 

Ontbrekende informatie 

Tijdens het aanmelden heeft de ouder de expliciete mogelijkheid om informatie niet mee te delen. De 
ouder neemt daarbij automatisch akte van de mogelijk  gevolgen hiervan voor de ordening van de 
aanmelding zoals beschreven staat in het reglement van orde van de ombudsdienst. 

Wat als ik geen computer of internet heb? 

Indien u niet over een computer beschikt of hulp nodig hebt bij het aanmelden, kan u een afspraak 
maken met de school (014 88 06 35). Wij verzorgen de aanmelding dan samen met u en helpen u stap 
voor stap. 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was? 

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via ombudsdienstdevlindertuin@fluxus.school. De 
beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen.  

De werking van de ombudsdienst inschrijvingen wordt geregeld in een reglement van orde, opgesteld 
door de organisator van de aanmeldingsprocedure. (Dit document is raadpleegbaar op de website of kan 
aangevraagd worden) 

De ombudsdienst inschrijvingen staat in voor de eerstelijnsbehandeling van: 

 klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de 
definitieve toewijzing 

 vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie 

 de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing 
van de aanmeldingsprocedure 

Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie 
Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de 
website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie 

 

 


