
 

 
 
 
 

BELANGRIJKE TIPS BIJ AANMELDEN EN INSCHRIJVEN 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

(zie pag. 18 en 19)
CLB, het Huis van het Kind Oud-Heverlee en het CAW Leuven
tijdens de algemene inschrijvingsperiode - bij de scholen, het OCMW, het b. 
tijdens de periode voor broers en zussen - in de schoola. 

Is het moeilijk om zelf aan te melden, vraag dan hulp:5. 

Aanmelden is  inschrijven en inschrijven  instappen in een school.4. 

016/47.73.18
directie.sintjorisweert@leuven-zuid.be
Pastoor Tilemansstraat 4, 3051 Oud-Heverlee (Sint-Joris-Weert)

 VBS Sint-Joris-Weert, Tom Emmers, directeur
016/40.44.58
directie.hhoh@leuven-zuid.be

  Waversebaan 81, 3050 Oud-Heverlee
 VBS Heilig Hart Oud-Heverlee, Piet Bakelants, directeur

016/39.41.60
gbsoudheverlee@gbsdeletterberg.be

  Dorpstraat 81, 3050 Oud-Heverlee
 GBS De Letterberg, Ann Goedseels of Ann Machiels, directeurs

016/39.41.50
secretariaat@delijsterboom.be

  Bierbeekstraat 4, 3052 Oud-Heverlee (Blanden)
 GBS De Lijsterboom, Hans Vanden Brande, directeur

016/39.41.70
directie@dehazensprong.be
Armand Verheydenstraat 19, 3053 Oud-Heverlee (Haasrode)

 GBS De Hazensprong, Cindy Borgers, directeur

Hiervoor neemt u best contact op met:
Graag maken we tijd voor u vrij om u een persoonlijke rondleiding te geven. 3. 

volgend schooljaar naar een andere school willen.
Deze brochure is geldig voor kinderen geboren in 2019 of voor kinderen die vanaf 2. 

filmpjes.
Alle informatie vind je op https://meldjeaan.leuven.be, bekijk ook zeker de 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Er zijn 3 periodes om aan te melden – kijk goed wanneer jij moet aanmelden – later 
dan die periode heb je geen voorrang meer. 
 

 

 

 

 

 

 

 
7. Als je kind niet ingeschreven geraakt in een school dan kom je op een wachtlijst 

terecht. Zoek intussen een andere school. 

Inschrijven: maart: van maandag 1 maart 9u t.e.m. dinsdag 30 maart 2021 17u.
Bericht: februari: op dinsdag 23 februari 2021
Aanmelden: januari:  van dinsdag 5 januari 9u t.e.m. dinsdag 26 januari 2021 17u

school en kinderen van personeel
Periode 1: Voorrang voor kinderen die al een broer en/of zus hebben in de 

2021 17u
Inschrijven: mei van maandag 4 mei 2021 9u tot en met woensdag 26 mei:
Bericht: april: op dinsdag 27 april 2021
17u
Aanmelden: maart:      van maandag 1 maart 9u t.e.m. dinsdag 30 maart 2021 

Periode 2: Alle kinderen

  vanaf vrijdag 4 juni 2021 17u.

Periode 3: Inschrijvingsperiode voor de kinderen die nog geen plaats vonden:


