
Beste LOP-partner  
Beste toeleider  
  
De scholen buitengewoon basisonderwijs regio Gent – Sint-Niklaas – Beveren - Lokeren en Zele 
organiseren samen een aanmeldprocedure (https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/) voor de 
inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024.  
  
De tijdlijn 2023:  

• Broers/zussen en kinderen van personeel  
o Beveren/Gent/ Zele:  
Van 13 maart t.e.m. 29 maart: voorrang broers en zussen en kinderen 
personeel*  
o Lokeren/Sint-Niklaas :  

▪ broers/zussen: 13 maart – 24 maart   
▪ kinderen van personeel: 27 maart – 29 maart  

• Aanmelden overige leerlingen: van 19 april (9 uur) t.e.m. 8 mei (11uur)  
• Resultaat: 15 mei  
• Inschrijvingsperiode na toekenning: 22 mei t.e.m. 16 juni  
• Start vrije inschrijvingsperiode: 1 juni vanaf 9uur  

  
Uw rol als intermediair ?  
Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs is een verslag van het CLB nodig. In dit verslag 
staat voor welk type de aanmelding gebeurt. CLB’s spelen dan ook een cruciale rol in het 
voorbereiden van de aanmelding met de ouders.  
Als intermediaire organisatie kan u de ouders steunen en informeren over de aanmeldingsprocedure 
en toe te leiden naar aanmeldpunten indien dit nodig is. Op die manier hopen we minder IT-vaardige 
ouders, anderstalige ouders en kansarme ouders over mogelijke drempels heen te helpen.  
  
Infosessie.  
Wij nodigen u – samen met de basisscholen voor gewoon onderwijs uit de regio - graag uit op de 
digitale infosessie voor intermediairs die zal doorgaan op donderdag 9 februari van 10.00u tot 
11.00u.   
Tijdens deze sessie krijg je meer info over:  

• De rol die u kan spelen (en de rol die het CLB opneemt)  
• De ondersteunende materialen die ontwikkeld zijn om u daarbij te helpen  
• De communicatiecampagne voor ouders   
• De aanmeldingsprocedure   

Inschrijven kan via deze link: https://forms.office.com/e/MSNgBNBxHX (registreer je ook als je niet 
kan deelnemen, maar achteraf graag de opname / presentatie ontvangt).  
  
 
Met vriendelijke groet  
 
Els Bertels 
LOP-deskundige (Gent BaO) 
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