
 
 

vbs de Cirkel,  Dorpsstraat 24, 1851 Humbeek 
tel: 02 269 39 41; e-mail: directie@vbs-decirkel.be; website: www.vbs-decirkel.be 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE: aanmeldingen en inschrijvingen 2020-2021 voor vbs de Cirkel te Humbeek 

Voor schooljaar 2020-2021 zullen alle Grimbergse kleuterscholen en lagere scholen met één centraal aanmeldingssysteem 

werken. Dit systeem zorgt ervoor dat je als ouder niet moet aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort om je kind in te 

schrijven. Het is uiterst belangrijk om de inschrijvingsprocedure strikt te volgen en de data niet uit het oog te verliezen.  

A. De aanmeldingsperiode voor kinderen uit eenzelfde leefentiteit als een kind dat reeds in de Cirkel is ingeschreven (vnl. 

broers en zussen) en voor kinderen van personeelsleden van de Cirkel is voorbij. 

De inschrijvingsperiode voor kinderen uit eenzelfde leefentiteit als een kind dat reeds in de Cirkel is ingeschreven (vnl. broers 

en zussen) en voor kinderen van personeelsleden van de Cirkel loopt op dit moment: 

➢ van maandag 3 februari 2020 om 09.00 uur tot vrijdag 21 februari 2020 om 18.00 uur. Organisatorisch gebeuren deze 

inschrijvingen best in de voormiddagen op het secretariaat van de Cirkel, van 8 tot 12 uur.  

B. Daarna wordt de aanmeldings- en inschrijvingsperiode voor alle andere kinderen georganiseerd (kinderen die niet tot de 

voorrangsgroepen behoren).  

De eerste stap is de digitale aanmelding. Dit doe je op de website aanmelden.grimbergen.be bij de rubriek aanmelden:  

➢ van maandag 2 maart 2020 om 09.00 uur tot dinsdag 31 maart 2020 om 23.00 uur  

➢ op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens de opgegeven periode gebeurt.  

Mededeling van het resultaat: ten laatste op donderdag 30 april 2020 om 16.00 uur.  

Inschrijven in de Cirkel (na aanmelding):  

➢ van maandag 4 mei 2020 om 09.00 uur tot dinsdag 26 mei 2020 om 18.00 uur. Organisatorisch gebeuren deze inschrijvingen 

best in de voormiddagen op het secretariaat van de Cirkel, van 8 tot 12 uur.  

Alle informatie omtrent de toewijzingen kan je nalezen op de website: aanmelden.grimbergen.be.  
Met vragen kan je op het secretariaat van de school terecht of via mail: secretariaat@vbsdecirkel.be.  

Geheugensteuntje  

Andere kinderen - geen voorrangsgroepen:  

1. melden digitaal aan van maandag 2 maart 2020 om 09 uur tot dinsdag 31 maart 2020 om 23 uur  

2. schrijven in de Cirkel in van maandag 4 mei 2020 om 09 uur tot dinsdag 26 mei 2020 om 18 uur en bij voorkeur  in de voormiddagen op het secretariaat.  

  

Om basisschool de Cirkel te leren kennen, raden we jullie aan om langs te komen tijdens het opendeurmoment van zaterdag 15 

februari 2020 van 10 tot 14 uur.   

Onze huidige leerlingen (en hun ouders) kunnen het best over onze schoolwerking getuigen. We raden dus alle toekomstige 

kleuters / leerlingen en hun ouders aan om ronduit onze huidige leerlingen (en hun ouders) te bevragen. 
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