
Hoe?
Een concreet stappenplan

1



NODIG:

• Een computer met internet.

• Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.

• Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de 
achterzijde van de kids-ID van je kind (11 cijfers; links bovenaan).

• Indien je geniet van voorrang: het rijksregisternummer van het 
kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

STAP 1



• Klik op “AANMELDEN” 

STAP 2



• Maak een account aanSTAP 3



• Je krijgt een mail met een bevestigingslink.

STAP 4



• Je krijgt een mail met een bevestigingslink.STAP 5

• Je klikt op “E-mailadres bevestigen”.



• Je krijgt het onderstaande te zien.

• Klik op “Doorgaan”.

STAP 6



• Het scherm hieronder verschijnt

• Klik op “een kind aanmelden” 

STAP 7



• vul alle gevraagde gegevens in

STAP 8



• geef je schoolvoorkeur(en) aan

• doorloop alle stappen

• herhaal (indien nodig) voor kind 2 of 1A+1B

• Je ontvangt ter bevestiging een e-mail en controleert deze.

STAP 9



STAP 10 • De controlemail

• Controleer je mailbox



STAP 11 • Mail gericht aan persoon met extra toegang.



STAP 12

• Even geduld…



• Controleer je mailbox

STAP 13

Mail met T-nummer

• Je hebt een school Toegewezen 
gekregen.

• Je hebt een uitnodiging tot inschrijven 
ontvangen.

Mail met R-nummer

• Je hebt een Reservenummer gekregen.
• Het R-nummer geeft aan wat je positie 

is op de reservelijst.



STAP 14

Mail met T-nummer

• Je hebt een school Toegewezen 
gekregen.

• Je kan tot 2 juni naar de toegewezen 
school om in te schrijven.

Mail met R-nummer

• Je hebt een Reservenummer gekregen.
• Dit R-nummer geeft aan wat je positie 

is op de reservelijst.
• Je wordt door de school gecontacteerd 

zodra er een plaats beschikbaar is.
• Je kan je eventueel vrij inschrijven of 

op de wachtlijst laten zetten van een 
andere school.




