
Wij verhuizen in 2018 naar Lier of Koningshooikt!  

 

Je kind zal nog dit schooljaar 2017-2018 naar een school in Lier of Koningshooikt gaan? 

Schrijf je kind onmiddellijk op de school in. Heb je geen plaats meer op school? Je ontvangt een 

document Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving. Hiermee komt je kind op de 

wachtlijst. De school zal contact met je opnemen wanneer er een plaats vrij komt en jouw kind 

bovenaan de wachtlijst staat.  

Wacht niet tot je kind geen school meer heeft. Schrijf je kind in een andere school in, waar nog wel 

vrije plaatsen zijn. 

 

Je kind zal pas vanaf september 2018 naar een school in Lier of Koningshooikt gaan? 

Meld je kind aan via deze webpagina. Dit kan tussen 1 februari 2018 t.e.m. 23 februari 2018. Tijdens 
deze aanmelding vul je het huidig domicilieadres van je kind in. 

Verhuis je nog voor 31 december 2018? Dan kunnen we bij de toewijzing van de kinderen aan de 
scholen rekening houden met je toekomstig adres. Bij inschrijving in de school moet je dan wel een 
bewijs kunnen voorleggen: een kopie van een huurcontract, koopovereenkomst, eigendomsakte of 
bouwvergunning. Stuur een mail naar loplier@ond.vlaanderen.be  

Vergeet de naam en geboortedatum van je kind en het toekomstig adres niet te melden.  

Bij een tekort aan plaatsen kijken we welke kinderen het dichts bij de school wonen. Het is dan ook 
heel belangrijk dat je deze procedure goed opvolgt om kans te maken op een plaats in de school van 
je keuze. 

 

Is je kind niet aangemeld? Vanaf 16 april 2018 kun je je kind in een school in Lier of Koningshooikt 

inschrijven. Is er geen plaats? Dan ontvang je een document van niet-gerealiseerde inschrijving. 

Hiermee komt je kind op de wachtlijst. De school zal contact met je opnemen wanneer er een plaats 

vrij komt en jouw kind bovenaan de wachtlijst staat.  

Wacht niet tot je kind geen school meer heeft. Schrijf je kind in een andere school in, waar nog wel 
vrije plaatsen zijn. 
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