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PROCEDURE AANMELDING/INSCHRIJVINGEN   BUBAO DE WISSEL 
Wat? Periode?  Hoe? Info! 

AANMELDING OUDERS 

 

vanaf  

28/02/23 10u  
(dinsdag) 

 

tot en met 

21/04/23 15u 
(vrijdag) 

Via het google-formulier op website: 
dewissel.sjabi.be 

 

 

Vul het juiste formulier in: 

• Kleuter type 2 / type 9 

• Lager type 2 

• Lager type 9 

• Lager type basisaanbod 
 

 

SCHOOL MAAKT RANGORDE 

 

 Op basis van afstand thuisadres-school 
met de tool: 

“Meest nabije school voor buitengewoon onderwijs” 

 
• Broers/zussen en kinderen van 

personeelsleden hebben voorrang. 

• Het tijdstip van aanmelding binnen 
de aanmeldingsperiode heeft 
GEEN invloed op de rangorde van 
inschrijving of wachtlijst. 
 

 

OUDERS INFORMEREN 

 
 

27/04/23 
(donderdag) 

De school brengt ouders telefonisch  
op de hoogte. 

 

Er zijn twee mogelijkheden: 
1. Je kan je kind inschrijven. 

2. Je kind krijgt een plaats op de wachtlijst. 

BEVESTIGING AANMELDING 

     

vanaf 

02/05/23  
(dinsdag) 

 
tot en met 

26/05/23  
(vrijdag) 

De ouders komen naar school om de 
aanmelding officieel te maken.  

 

 
Opgelet: je dient hiervoor een 
voorlopig overstapformulier of 
Verslag van CLB mee te brengen. 

 
 

Er zijn twee mogelijkheden: 
1. De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving. 
2. Het kind krijgt officieel een plaats op de wachtlijst. 

VRIJE INSCHRIJVINGEN 

 

vanaf 

30/05/23 10u 
(dinsdag) 

Via het google-formulier op website : 
dewissel.sjabi.be 

 

 
• Voor ouders die niet hebben 

aangemeld tijdens de 
aanmeldingsperiode. 

• Rangorde wordt bepaald op basis 
van tijdstip registratie. 

• Indien plaats: inschrijving. 

• Indien geen plaats: aanvulling op 
wachtlijst. 

 



NOOD AAN MEER INFO? 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

Een gesprek … 
 
       of                           … over de werking van onze school is mogelijk! 
 
Rondleiding … 

 
 
 

 
 
 

 

Maak hiervoor een afspraak met onze orthopedagogen. 
 

Kleuters type 2 / type 9 Katrien Bijnens 

Lager type 2 

Lager type 9 Dorien Peeters 

Lager type basisaanbod Katrien Bijnens 
Anne Buwalda 

 
 

 
via telefoon: 

 
 
 
 
of 

 
via  e-mail: 
 

03/897.95.85  katrien.bijnens@bubaodewissel.be 
dorien.peeters@bubaodewissel.be 
anne.buwalda@bubaodewissel.be 

  
 

mailto:dorien.peeters@bubaodewissel.be

