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LOP Tongeren Basisonderwijs 
Afspraken Inschrijven en aanmelden voor schooljaar 2022-2023 

Deze afspraken werden goedgekeurd op de algemene vergadering van 26 oktober 2021  

Wie schrijft in, wie meldt aan voor schooljaar 2022-2023? 
- Gewoon Basisonderwijs Tongeren: alle vestigingsplaatsen melden aan. 
- Buitengewoon Basisonderwijs Tongeren: de scholen melden niet aan, zij schrijven in.  

Afspraken inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs 
- De voorrangsroepen “Kinderen van dezelfde leefeenheid” en “Kinderen van personeelsleden” 

kunnen inschrijven met voorrang van 17 januari 2022 om 9u t/m 4 februari 2022 om 16u 
- Op 7 maart 2022 starten de vrije inschrijvingen.  

Afspraken aanmelden in het gewoon basisonderwijs 

Beheren en indienen dossier 
- Het LOP Basisonderwijs Tongeren is initiatiefnemer van de aanmeldprocedure voor het 

gewoon basisonderwijs in Tongeren voor schooljaar 2022-2023. 
- De LOP-deskundige krijgt het mandaat om tegen de deadline het dossier in te dienen bij de 

Commissie voor Leerlingenrechten. We gaan uit van standaarddossier B, waarbij eerst 
geordend wordt op schoolkeuze en vervolgens op afstand. We vragen aan om af te wijken op 
het punt van koppelen van leerlingen.  

Voor welke capaciteitsniveau ‘s wordt aangemeld?  
Alle geboortejaren en alle leerjaren. 

Voorrang broers/zussen en kinderen personeel? 
We kennen voorrang toe aan voorrangsroepen “Kinderen van dezelfde leefeenheid en “Kinderen van 
personeelsleden”:  

- tijdens een inschrijfperiode voorafgaand aan de aanmeldingsperiode van 17 januari 2022 om 
9u t/m 4 februari 2022 om 16u. 

- en ook tijdens de aanmeldingsperiode voor de overige leerlingen 

Aanmeldingsperiode 
De aanmeldingsperiode voor de overige leerlingen loopt van 7 maart 2022 om 9u tot en met 31 
maart 2022 om 16u. 
De vrije inschrijvingen starten op 30 mei 2022 vanaf 9u.  

Hoe contingenten bepalen?  
- De dubbele contingentering wordt door alle scholen alleen toegepast voor de instroomjaren 

(°2020, °2019 en 1e leerjaar). 
- Bij het bepalen van de contingenten streeft elke vestigingsplaats naar een RA die minstens 

10% dichter aanleunt bij de relatieve aanwezigheid op niveau van Tongeren, gebaseerd op de 
meest recente cijfers van Agodi.  

Welke ordeningscriteria?  
- Alle leerlingen worden op dezelfde manier geordend.  
- We ordenen eerst op schoolkeuze, vervolgens op afstand in vogelvlucht tot het 

domicilieadres van het kind. Bij ex-aequo ordenen we vervolgens op toeval.  
- Vogelvlucht = de afstand tussen het middelpunt van het perceel van het domicilieadres van 

de leerling tot het middelpunt van het perceel van de school. 

Koppelen van leerlingen 
Ouders kunnen de aanmelding voor een vestigingsplaats van verschillende kinderen koppelen. Er 
volgt dan enkel een toewijzing bij voldoende plaats voor de gekoppelde leerlingen.  
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Met bovenstaande beslissing wijken we af van het standaarddossier. Hierdoor moeten we een 
aanvraag tot goedkeuring indienen bij de Commissie voor Leerlingenrechten.  

Voor hoeveel scholen aanmelden?  
Het LOP bepaalt geen minimum of maximum aantal scholen waarvoor kan worden aangemeld.  

Foutcontrole 
Tijdens de aanmeldperiode gebeuren de volgende kwaliteitscontroles om gebruikersfouten te 
ondervangen: 
- volledigheid van de aanmeldgegevens 
- het opgegeven domicilieadres 
- geldigheid van het opgegeven rijksregisternummer 
- het geboortejaar of leerjaar waarvoor wordt aangemeld.  
Bij onvolledigheid of inconsistentie worden ouders verwittigd en krijgen ze de kans om de gegevens 
te vervolledigen of aan te passen.  

Behandelen van leerlingen met onvoldoende info over domicilieadres of 
ordeningscriteria  
Bij het aanmelden heeft de ouder de mogelijkheid om informatie niet mee te delen. Ouders die 
hiervoor kiezen, worden gecontacteerd om hen te wijzen op de gevolgen van hun keuze. Ze krijgen 
de kans om de aanmeldingsgegevens te vervolledigen of aan te passen. Als na deze inspanningen de 
informatie onvolledig blijft, worden deze leerlingen geordend na alle leerlingen waarvan de 
aanmelding wel deze gegevens bevat.  

Toewijzingsresultaat  
Ouders ontvangen het resultaat van hun aanmelding via brief en mail. 
Als datum voor het bekendmaken van het resultaat van de aanmelding, hanteren we in onze 
communicatie de uiterste datum 30 april 2022. Indien mogelijk worden de resultaten vroeger 
bekendgemaakt.  

Inschrijven met ticket 
Het inschrijven van kinderen met ticket loopt van 2 mei 2022 tot en met 20 mei 2022.  
Scholen controleren op het moment van de inschrijving de ordeningscriteria én de indicatoren zoals 
ze door de scholen zijn opgegeven. Als de leden hier niet aan voldoen, vervalt het recht op 
inschrijving, tenzij de disfunctiecommissie anders beslist.  

Mandaat voor beheer en opvolging  
Het beheer van het systeem wordt gemandateerd aan de LOP-deskundige.  
Schoolbesturen geven het mandaat aan het LOP voor: 

- De rangschikking van de aangemelde leerlingen 
- Het uitreiken van de melding van toewijzing of van de melding dat de leerling niet kon 

toegewezen worden aan een door de ouders gekozen school/vestigingsplaats.  
- Het uitreiken van de mededelingen niet-gerealiseerde inschrijving.  

De disfunctiecommissie heeft het mandaat om:  
- klachten en disfuncties m.b.t. de aanmeldprocedure te behandelen. 
- toestemming te geven om leerlingen in overcapaciteit in te schrijven  
(zie aparte afspraken m.b.t. disfunctiecommissie) 

Andere afspraken 

Welk aanmeldingssysteem? 
We kiezen opnieuw voor het systeem van V-ICT-OR.  

Bekendmaken capaciteit en vrije plaatsen 
Capaciteit doorgeven aan LOP tegen 11/01/2022. 
Vrije plaatsen extern communiceren en doorgeven aan LOP: 

- voor de start van de voorrangsperiode:  11/01/2022  (scholen aan LOP) 
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- voor de start van de aanmeldingsperiode:  9/02/2022 (scholen aan LOP) 
- voor de start van de vrije inschrijvingen:   24/05/2022 (scholen aan LOP) 

Opvisperiode 
Als er na afloop van de inschrijvingen met ticket nog vrije plaatsen zijn, contacteren scholen zo snel 
mogelijk (max. 4 schooldagen)  ouders die een MNGI (mededeling niet-gerealiseerde inschrijving) 
ontvingen. Elke leerling die wordt opgevist krijgt 5 schooldagen de tijd om zijn recht op inschrijven te 
verzilveren. Als een ouder/voogd bij contactname duidelijk aangeeft dat hij/zij hiervan geen gebruik 
wil maken, kan de school uiteraard sneller het volgende kind op de wachtlijst contacteren.     

Financiering systeem 
De stad Tongeren heeft zich geëngageerd om in de financiering van het aanmeldsysteem te voorzien. 
Daarom wordt de stad Tongeren aangeduid als begunstigde voor eventuele subsidies voor het 
aanmeldsysteem.  

Communicatie – ondersteuning scholen – informeren en ondersteunen ouders-
evaluatie 
We engageren ons om minimaal alle verplichte acties uit het standaarddossier uit te voeren.   
- De contactpersoon bij wie ouders én personeelsleden van scholen terecht kunnen voor vragen en 
ondersteuning is de LOP-deskundige.  
- Elk kind van geboortejaar 2020, wonend in Tongeren, ontvangt een folder aan huis met informatie 
over het inschrijven en aanmelden voor schooljaar 2022-2023 in Tongeren. 
- De informatie over aanmelden én het ondersteuningsaanbod is terug te vinden in de folder én op 
de website www. naarschoolintongeren.be. 
- Scholen informeren ouders van leerlingen uit voorrangsgroepen actief over de mogelijkheid om in 
de voorrangsperiodes in te schrijven. Het gaat dan over de voorrangsperiode voor kinderen van 
dezelfde leefeenheid (o.a. broers&zussen) en kinderen van personeelsleden. 
We maken afspraken met lokale partnerorganisaties over de ondersteuning van ouders. Dit gebeurt 
o.a. met het Huis van het Kind, Kind en Gezin, Sociaal Huis, Open School, Crèches en 
kinderdagverblijven, … 
 

Wijzigingen i.k.v. maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.  
We respecteren uiteraard alle verplichtingen en mogelijke beperkingen die de bestrijding van het 
Coronavirus vereisen. Als Coronamaatregelen ervoor zorgen dat we bovenstaande afspraken moeten 
aanpassen, communiceren we dit naar alle belanghebbenden.  

 
 
 
 
 
 
  


