
 

VRIJE INSCHRIJVINGEN OP 29 MEI OM 9u. 
Onze school volgt de richtlijnen van de overheid in het kader 

van de corona-crisis op. Vrije inschrijvingen kunnen daardoor 

niet op school gebeuren.  

 

Wat moet je doen? 
 

Registreer je kind voor onze school op vrijdag 29 mei om 9:00u via 

https://meldjeaan.antwerpen.be  

De vrije plaatsen worden toegewezen volgens het tijdstip van de 

registratie: wie eerst is, krijgt de plaats. Wacht dus niet te lang. 

 

Hoe kan je je voorbereiden? 
 

Vanaf 27 mei vind je op https://meldjeaan.antwerpen.be: 

- Een overzicht van de beschikbare vrije plaatsen in elke school. 

- Een stappenplan: hoe een kind registreren in de vrije periode via 

Meld je aan? 

 

Hulp nodig? 
 

- Bij het zoeken naar een school met plaatsen in de buurt op  

27 of 28 mei? 

- Bij het registreren van je kind op 29 mei vanaf 9u? 
 

Bel gratis de Helpdesk Meld je aan op 

0800 62 185 

https://meldjeaan.antwerpen.be/
https://meldjeaan.antwerpen.be/


Hulp nodig bij inschrijving? 
 
 

 

NL Hulp nodig? Contacteer de Helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185 

ARA 
 080062185هل أنت بحاجة الى مساعدة؟ إتصل بمكتب المساعدة على الرقم المجاني 

BUL Нужна Ви е помощ? Свържете се с Бюрото за справки на безплатния 

телефонен номер 0800 62 185. 

RUS Помощь нужна ? Позвоните в службу поддержки по бесплатному 

телефону 0800 62 185 

TU Yardım istiyormusunuz?  ücretsiz numaradan 0800 62 185 Helpdeski 

arayınız. 

ROE Aveti nevoie de ajutor? Contactati Helpdesk gratuit pe numarul de telefon 

0800 62 185 

PO Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod 

bezpłatnym numerem 0800 62 185 

FRA Besoin d’aide ? Contactez le Helpdesk au numéro gratuit 0800 62 185. 

SPA Necesita ayuda? Contacte al servicio de asistencia en el número gratuito 

0800 62 185 

ENG Do you need help? Contact the Helpdesk on the toll free number 0800 62 

185 

DUI Brauchen Sie Hilfe? Wenden Sie sich an den Helpdesk unter der 

gebührenfreien Nummer 0800 62 185. 

 


	Poster vrije aanmeldingsperiode.pdf (p.1)
	hulp nodig in verschillende talen.pdf (p.2)

