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Betreft: online aanmelden met het oog op inschrijving voor het schooljaar 2022-2023 

 

Beste ouder of sympathisant van de Cirkel 

 

Ken je ouders met een kindje van geboortejaar 2020, vertel hen dan dat de aanmeldingen begonnen zijn en 

bezorg hen deze brief. We hebben ook nog enkele plaatsjes in de andere kleuterklassen (geboortejaren 2019, 

2018 en 2017). 

Alle broertjes en zusjes van geboortejaar 2020 zijn ondertussen als voorrangsgroep ingeschreven. Op maandag 

7 maart 2022 start de algemene aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen met het oog op de inschrijvingen 

voor het schooljaar 2022-2023 in het kleuter- en basisonderwijs.  

Al wie een kind heeft en hem/haar vanaf het schooljaar 2022-2023 in een Grimbergse kleuter- of basisschool wil 

inschrijven, moet eerst de aanmelding doen via de website aanmelden.grimbergen.be 

Opgelet! Ook kinderen geboren in de laatste weken van 2020 moeten nu aanmelden! Zij mogen pas vanaf 1 

september 2023 naar de kleuterklas, maar moeten samen met de andere kinderen geboren in 2020 aanmelden 

en inschrijven. 

 

Aanmelden kan van maandag 7 maart 2022 (09.00 uur) tot woensdag 20 april 2022 (16.00 uur). Enkel wie 

tijdens deze periode aanmeldt, kan een plaats toegewezen krijgen. Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van 

belang, zolang het tijdens de opgegeven periode gebeurt. 

Aanmelden doe je zo:   

• Ga naar de website aanmelden.grimbergen.be  

• Klik in de grijze balk op “Aanmelden” 

• Lees en aanvaard de voorwaarden voor het gebruik van het digitaal aanmeldingsregister 

• Vul alle gegevens in van jou en jouw kind. 

Ten laatste op vrijdag 6 mei 2022 om 16.00 uur krijg je een e-mail met het resultaat van jouw aanmelding, waarna 

je jouw kind kan inschrijven in de school. Inschrijven kan van maandag 9 mei tot donderdag 2 juni 2022. 

Organisatorisch gebeuren deze inschrijvingen best in de voormiddagen op het secretariaat van de Cirkel, van 8 

tot 12 uur. 

Kinderen die al in een school zijn ingeschreven en niet van school wensen te veranderen, moeten niet opnieuw 

worden aangemeld. 

De late inschrijvingsperiode start op 06/06/2022. 
 

Geheugensteuntje: eerst aanmelden en dan inschrijven 

1. digitaal aanmelden van maandag 7 maart 2022 om 9 uur tot woensdag 20 april 2022 om 16 uur  

2. inschrijven in de Cirkel van maandag 9 mei 2022 tot donderdag 2 juni 2022 en bij voorkeur in de 

voormiddagen op het secretariaat.  

Meer informatie is te vinden op de website aanmelden.grimbergen.be. Surf er zeker eens naartoe. Indien je 

daarna nog vragen hebt, kan je telefonisch bij ons op het secretariaat terecht op het nummer 02 269 39 41 of via 

mail naar juf Dominique secretariaat@vbs-decirkel.be  

 

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. 

 

Warme groet 

Juf Veronique, directrice en schoolteam de Cirkel 

mailto:directie@vbs-decirkel.be
http://www.vbs-decirkel.be/
mailto:secretariaat@vbs-decirkel.be

