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Inschrijvingen 2023-2024 (VERSIE 28/10/2022) 

 
1. Info 
Alle informatie en data over de inschrijvingsprocedure vind je op de website 
www.inschrijveninbrussel.be . 
 
2. Inschrijven van broers, zussen en kinderen van personeelsleden 
Omdat zussen en broers van onze huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden steeds 
voorrang hebben, weten we graag welke leerlingen een zus of broer hebben die in het 
schooljaar 2023-2024 op onze school zal starten. Heb je dus in je gezin een baby/peuter 
geboren in het jaar 2021 of een ouder broertje of zusje dat nog niet is ingeschreven, gelieve 
ons dat zo snel mogelijk te laten weten. We contacteren je dan in de loop van de komende 
weken i.v.m. de inschrijvingsprocedure. 
We schrijven broers en zussen in van 9 tot 20 januari 2023. 
  
3. Aanmelden  
Alle andere kinderen moeten worden aangemeld tussen 28 februari en 21 maart 2023                          
via de website www.inschrijveninbrussel.be. Je volgt de procedure die daar beschreven 
staat. 
 
4. Bezoekdagen voor nieuwe ouders 
Nieuwe ouders die graag eens komen kennismaken met de school zijn welkom op de 
bezoekdagen.  
 
 -donderdag 09/02/2023 om 09.00 uur. 
 -woensdag 15/02/2023 om 09.00 uur. 
 
Graag een seintje vooraf via directie@heilighartjette.be . Deze bezoekdagen zijn een 
infomoment voor ouders, uit praktische overwegingen vragen we jullie om geen 
kinderen mee te brengen. 
 
 
5. Inschrijven na aanmelding 
Ouders die een kind aangemeld hebben krijgen een toewijzing via mail of brief via het LOP 
van Brussel op 21/04/2023 en kunnen hun kind inschrijven van 24/04 tot 15/5/2023. 
 
De ouders die een bericht ontvangen dat hun kind ongunstig geordend werd voor een school, 
krijgen meteen ook de documenten van niet-gerealiseerde inschrijving (MNGI- 
weigeringsdocument) in hun mailbox en moeten dus niet meer naar de school komen om hun 
plaats op de wachtlijst te bevestigen. 
 
6. Vrije inschrijvingen 
Na de bovenstaande inschrijvingsperiode op basis van aanmelding is er ook een periode van 
vrije inschrijvingen. Deze start op 23/05/2023. Hou er rekening mee dat de plaatsen dan zeer 
schaars zijn. 
 


