
Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 in 

de basisschool Sint-Donatus 

 

KLEUTERS  

TIJDSLIJN 

 

Voor kleuters (ook zij die behoren tot de voorrangsgroep (*) van broers en zussen en kinderen van 

het personeel) moeten ouders een digitale aanmeldingsprocedure volgen die geldt voor alle 

Merchtemse scholen, zowel de katholieke scholen als de gemeentescholen. 

 

*Voorrangsgroep: dit zijn broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de kleuter- of 

lagere school St.Donatus en kinderen van het personeel. 

 5 FEBRUARI 2022                                      OPEN KLASDAG 

Op 5 februari is er een OPEN KLASDAG  

Omwille van corona bekijken we nog of en hoe we de open klasdag op een veilige manier mogen/kunnen 

organiseren. We wachten hiervoor de maatregelen af die de regering ons oplegt na 28 januari. Er zal sowieso een 

digitale rondleiding te vinden zijn op onze website ‘www.sint-donatus.be’. 

 

 2 MAART 2022 t.e.m. 31 MAART 2022:               AANMELDEN 

Aanmelden moet gebeuren via de website https://merchtem.aanmelden.in 

De aanmeldingsperiode loopt vanaf 2 maart tot en met 31 maart 2022. 

Pas na afloop van de aanmeldingsprocedure zal er een periode volgen waarin de kleuters 

effectief kunnen worden ingeschreven. 

 

Een verdere gedetailleerde toelichting van de procedure vindt u op de website 

https://merchtem.aanmelden.in 

 

 2 MEI t.e.m. 25 MEI 2022 :                             INSCHRIJVEN 

 

Kinderen met een “ticket” (die aangemeld werden in maart 2020) kunnen inschrijven van 2 

mei tot en met 25 mei 2022 in de school waar ze een plaats kregen toegewezen.   

Gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken op het nummer 052/37.18.53. 

 

Kleuters die geen ticket verkregen, kunnen vanaf 31 mei 2022 en na telefonische afspraak in 

de wachtlijst opgenomen worden.   

 

Kleuters die overstappen van de kleuterschool naar de lagere school St.Donatus. 

 

Kleuters die op 1 september 2020 de overstap maken van de kleuterschool naar de lagere school 

moeten niet terug inschrijven. Hun inschrijving loopt door van de kleuterschool naar de lagere 

school.   

Voorwaarde is wel dat de ouders het schoolreglement en het pedagogisch project van de lagere 

school St.Donatus voor akkoord komen ondertekenen.  


