
Schoolvakantie
en buitenschoolse opvang

Denk ook tijdig aan opvang voor de school-
vakanties en andere momenten dat er geen
school is. Je kan daarvoor o.a. terecht bij
Kinderclub KOKON, het gemeentelijk initiatief
voor buitenschoolse opvang.
03 459 90 64
bko@kontich.be

Meer info

Huis van het Kind Kontich
Gemeenteplein 1
03 246 25 93
huisvanhetkind@kontich.be
www.huisvanhetkindkontich.be

Onderwijsdienst
Gemeenteplein 1
03 246 25 51
onderwijsdienst@kontich.be

Kleuterscholen in Kontich 

Gemeentelijke Basisschool A-HA!
Molenstraat 32 (ingang Schoolstraat)
03 457 06 04
aha@kontich.be
www.kontich.be/A-HAschoolKontich

Basisschool van het GO! De Schans
Kruisschanslei 42
03 457 32 73
directie@deschans-kontich.be
www.deschans-kontich.be

Vrije Kleuterschool Altena
Edegemsesteenweg 116a
03 457 03 43
directieKS@altena.be
www.altena.be

Vrije Kleuterschool Sint-Jozef
Van Dyckstraat 25 (ingang Jordaensstraat 31)
03 293 69 68
directeur@sintjozefbasisschool.be
www.sintjozefbasisschool.be

Vrije Basisschool Sint-Montfort
Hoge Akker 16
03 457 10 15
directie@sint-montfort.be
www.sint-montfort.be

Sint-Michielsschool Waarloos
Oude Baan 1
015 31 57 57
directie@sintmichielwaarloos.be
www.sintmichielwaarloos.be

Naar de
kleuterschool

Je zoon of dochter
is geboren in 2020?

Schrijf hem of haar nu al in
voor het schooljaar 2022-2023*

K O N T I C H



Inschrijven

Informeer al een eerste keer bij een school als je 
kind bijna een jaar wordt.
Je kan dan bv. al info krijgen over eventuele 
opendeurmomenten.

Eens je keuze voor een bepaalde school vaststaat, 
kan je je kind inschrijven vanaf het schooljaar
vóór het naar school zal gaan.

In de meeste scholen kan dit pas vanaf 1 maart,
maar in sommige ook al vroeger.
In bepaalde steden en gemeenten moet je eerst 
aanmelden voor je kan inschrijven.
Dit is in Kontich niet het geval.
Raadpleeg de website voor de recentste informatie: 
www.kontich.be/aanmelding-en-inschrijving

Ook kunnen scholen met een beperkt aantal vrije 
plaatsen voorrang verlenen:
- aan broertjes en zusjes van leerlingen of
 andere kinderen die op hetzelfde adres wonen
- aan kinderen van schoolpersoneel

Kostprijs

Een schooljaar in de kleuterschool mag niet 
meer kosten dan 45 euro. Maaltijden, drankjes, 
schoolbus, toezichten, ... zijn hierin niet inbegrepen.

De school moet bij inschrijving of bij het begin 
van het schooljaar melden wat de te verwachten 
kosten zullen zijn. 

Betaalmoeilijkheden?
Vraag de school om een individueel betalings-
plan, als dat een hulp voor je kan zijn.

Sommige scholen werken met een spaarsysteem om 
de kosten te spreiden. Soms springt de school bij 
als ouders niet alles betaald krijgen. Vraag ernaar.
Om ouders financieel te helpen, is er ook 
de schooltoeslag. Die ontvang je elk najaar 
automatisch met je groeipakket, als je 
gezinsinkomen onder een bepaalde grens blijft.

Aanrader

Kleuteronderwijs is verplicht vanaf 1 september 
van het jaar dat het kind 5 jaar wordt. Maar het is 
al veel jonger een absolute aanrader! Je kind leert 
er sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met 
taal en praktische zaken. Zo bereiden we het kind 
voor op het lager onderwijs.

6-jarige leerlingen kunnen trouwens maar in het 
lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande 
schooljaar minstens 290 halve dagen aanwezig 
waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs. 
Ook je eventuele schooltoeslag voor dat jaar 
vervalt als je dat aantal niet haalt.
Dus zeker doen, die kleuterschool

* Dit alles geldt ook voor kinderen geboren in november en december 
2020, ook al gaan zij pas op 1 september 2023 effectief naar school.

Je kind mag naar school 

Kleuters van 2,5 tot 3 jaar oud kunnen
op 7 momenten starten in de kleuterschool.

De instapdata zijn de eerste schooldag:
  2022 2023
- na de kerstvakantie 10/1 9/1 
- van februari 1/2 1/2
- na de krokusvakantie 7/3 27/2
- na de paasvakantie 19/4 17/4
- na hemelvaartsdag 30/5 22/5
- van september 1/9 1/9
- na de herfstvakantie 7/11 6/11

Is je kleuter al 3 jaar of ouder, dan mag hij op elke 
schooldag starten in de kleuterklas zonder rekening 
te houden met die instapdata.

Als je kleuter 2,5 jaar oud is maar nog niet zindelijk, 
mag hij toch naar de kleuterschool.
De school zal je wel informeren over het belang van 
zindelijkheidstraining en met je overleggen wat de 
mogelijkheden zijn.


