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Ontmoet
CAS

het centraal
aanmeldingssysteem
voor kleuters en lagere
schoolkinderen
NIEUW OP SCHOOL?

Eerst aanmelden
dan inschrijven

Ontmoet CAS
Het centraal aanmeldingssysteem
voor kleuters
en lagere schoolkinderen
Alle Geelse basisscholen werken met
één aanmeldingssysteem.
Dat is een online systeem waar je als ouder
enkel baat bij hebt:
Er wordt rekening gehouden met de scholen
van jouw voorkeur
• Het systeem zorgt ervoor dat kinderen in de buurt
van hun woonplaats naar school kunnen.
• Je krijgt eerlijke kansen zonder aan
te schuiven of kamperen voor de schoolpoort.
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Het aanmeldingssysteem geeft je de tijd om je kind aan
te melden en de voorkeursscholen te bepalen.
Na de aanmeldingsperiode krijg je een ticket om je kind
in te schrijven op de toegewezen voorkeursschool.

VOOR WIE?
De aanmeldings- en inschrijvingsprocedure
ziet er in 2022 zo uit voor:
• Kind geboren in 2020
• kinderen die naar een andere school gaan
• kinderen die geboren zijn voor 2020
en nog niet zijn ingeschreven in een school
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WANNEER AANMELDEN?
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Meld je aan via
www.geel.be/aanmeldenscholen
Is jouw kind geboren in 2020?
Is jouw kind geboren voor 2020 en nog niet ingeschreven in een school?
Wil je een andere school kiezen voor jouw kind?

Je kind gaat naar het
buitengewoon onderwijs?

Schrijf je kind
rechtstreeks in bij de
school van jouw keuze
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Je kind gaat naar het
gewoon onderwijs?

Er is al een broer/zus
in de school
van jouw keuze
OF er werkt een ouder
op de school van jouw
keuze?

Er is geen broer/zus
EN er werkt geen ouder
in de school van jouw
keuze?

Je kan gebruik maken
van de
voorrangsperiode

Je kan gebruik maken
van de algemene
aanmeldingsperiode

Meld je kind aan
tussen
10/01 en 25/01

Meld je kind aan
tussen
09/03 en 08/04

Ten laatste 27/01 ontvang
je een bericht. Schrijf je
kind in op de school tussen
28/01 en 22/02

Ten laatste 19/04 ontvang
je een bericht. Schrijf je
kind in op de toegewezen
school tussen
20/04 en 20/05
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BASISSCHOLEN IN GEEL

IN DE BUITENPAROCHIES

Wil je eens langsgaan bij één van jouw favoriete scholen?
Bel of mail eerst de school. Je kan samen bekijken
wat mogelijk is, rekening houdend met de coronamaatregelen op dat moment. Scholen zullen er
alles aan doen om je zo goed mogelijk te informeren!

• SBS De Bollenboom

Kleuterschool: Zammelseweg 183
Lagere school: Zammelsewg 196
014 56 65 21
www.debollenboom.sbsgeel.be |

sbs.zuid@geel.be

• Stedelijke Freinetschool De Steltloper

Zammelseweg 29 | 014 56 65 40
www.desteltloper.sbsgeel.be |
sbs.freinet@geel.be

IN HET CENTRUM

• SBS Larum

Larum 9 | 014 56 64 80
www.larum.sbsgeel.be |
sbs.larum@geel.be

• GO! BS De Luchtballon

Kleuterschool | Technische Schoolstraat 17
Lagere school | Lebonstraat 45 | 014 58 60 46
www.luchtballongeel.be |
els.lenaerts@gogeel.be

• SBS Winkelomheide

Winkelomseheide 147 | 014 56 65 00
www.winkelomheide.sbsgeel.be |
sbs.winkelom@geel.be

• GO! Freinetschool De Zeppelin

• VBS De Leeroase

• SBS De Burgstraat

• VBS Sint-Hubertus

• SBS De Katersberg

• VBS top@punt

• VBS De Droomgaard

• VBS De Toverboom

Mannestraat 24 | 014 58 87 58
www.zeppelingeel.be |
els.lenaerts@gogeel.be

Stelen 17 | 0486 13 03 35
www.vbsdeleeroase.be |
directie@vbsdeleeroase.be
Aardseweg 2 | 014 85 29 98
www.vbsgeta.be |
secretariaat@vbsgeta.be

Burgstraat 23 | 014 56 64 40
www.burgstraat.sbsgeel.be |
de.burgstraat@geel.be

Vogelzang 64 & 81 | 014 58 81 19
www.vbstoppunt.be | directie@vbstoppunt.be

Katersberg 27 | 014 56 64 60
www.katersberg.sbsgeel.be |
de.katersberg@geel.be
Kleuterschool: Pas 94
Lagere school: Diestseweg 34F
014 56 26 56
www.vbsdedroomgaard.be | directie@vbsdedroomgaard.be

• VBS De Regenboog

Kapelstraat 24 | 014 58 79 67
www.vbsregenboog.be |
directeur@vbsregenboog.be
Kleuterschool
Laar 1 | 014 58 91 30
Galven 28 | 014 58 53 15
Kievermont 94 | 014 58 61 51
Lagere school
Laar 3 | 014 58 91 30
www.kogeka.be/sintdimpnabasisschool
sdg.basisschool@kogeka.be
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• Sint Dimpna Geel . Basisschool

Graag meer informatie?
Bel of mail
naar de scholen en maak een afspraak.
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Bel 131 | 014 58 92 44
www.detoverboom.be |

directie@detoverboom.be

• Steinerschool De Nieuwe maan

Larum 8 | 014 59 44 21
www.steinerschooldenieuwemaan.be
welkom@steinerschooldenieuwemaan.be

BUITENGEWOON ONDERWIJS
Heeft je kind een verslag voor het buitengewoon onderwijs gekregen?
De inschrijvingsperiode vind je op de website van de school.

• SAIO – type 3, type 9 en basisaanbod
De Billemontstraat 77 |

014 56 64 20

• SAIO - type 9 en basisaanbod

Velveken 9 | 014 56 64 36 | www.saio.sbsgeel.be
sbs.saio@geel.be

• BKO-BLO Oosterlo type 2 | Autiwerking de Kangoeroe – type 9
Eindhoutseweg 25 | 014 86 11 41
www.mpi-oosterlo.be |
secretariaat.blo@bkoblo-oosterlo.be
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HEB JE HULP NODIG
Heb je vragen of heb je geen computer ter beschikking?
Dienst kindzorg en onderwijsregie en dienst gelijke kansen
van de stad Geel helpen je graag verder tijdens volgende
momenten:

Dienst kindzorg en onderwijsregie
Brigandshof 3
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 9 en 12 uur
• na afspraak

Dienst gelijke kansen
Diestseweg 146
• maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag tussen 10 en 12.30 uur
• dinsdagavond tussen 17 en 19.30 uur
Buurtcentrum den alleman
Velleke 220
• dinsdag en donderdag tussen
14 en 16 uur

Dienst kindzorg en onderwijsregie
Huis van het Kind, Brigandshof 3
onderwijs@geel.be | 014 56 73 55

Voor meer informatie,
surf je naar
https://geel.aanmelden.in/

