
Naar de kleuterschool
Is uw zoon of dochter geboren in 2011?

Dan kan u hem of haar nu al  
inschrijven in de kleuterschool voor het 

schooljaar 2013-2014.

V.U.: Els Van Weert, p/a Grote Markt 57, Lier 
november 2012

Welke kleuterscholen zijn er  
in Lier?
Leefschool Dagpauwoog
Dorpsstraat 63
tel. 03 482 14 15
dagpauwoog@g-o.be
www.dagpauwoog.be

Basisschool Heilige Familie
Kesselsesteenweg 1 en Kriekenstraat 14
tel. 03 480 12 20
directeur@fali.be
www.fali.be 

Basisschool Heilig Hart
Schoolstraat 10
tel. 03 482 15 91
heilighart.school@koningshooikt.be 
www.heilig-hart.be

Basisschool Het Molentje
Eeuwfeestlaan 190
tel. 03 480 05 69
directeur@hetmolentje.be
www.hetmolentje.be

Basisschool Het Spoor
Spoorweglei 6
tel. 03 480 63 23
het.spoor.basisschool@skynet.be
www.hetspoorbasisschool.be

Basisschool Pullaar
Rode-Kruislaan 1
tel. 03 480 33 29
vanhoof.johan@belgacom.net 
www.pullaar.be

Basisschool Sint-Gummaruscollege
Lisperstraat 112
tel. 03 480 06 10
sgcbasis@scarlet.be 
www.sgcbasis.be

Kleuterschool Sint-Ursula Klim op
Mechelsestraat 25
tel. 03 491 92 36
klimop.kleuters@scarlet.be
www.campussintursula.be

Basisschool Sint-Ursula Lisp
Frankenweg 6
tel. 03 480 26 91
s561.bao@vsko.be
http://sint-ursula-lisp.skynetblogs.be/

Basisschool Stadspark
Arthur Vanderpoortenlaan 35
tel. 03 480 78 80
info@bsstadspark.be
www.bsstadspark.be

Basisschool Steinerscholen Lier
Mallekotstraat 43
tel. 03 491 80 10
info@steinerschoollier.be
www.steinerschoollier.be

Buitengewoon onderwijs (type2):
De Regenboog 
Oude Bevelsesteenweg 99 
2560 Kessel 
tel. 03 480 28 58 
directie@bubaoderegenboog.be
www.bubaoderegenboog.be



Wanneer uw kind inschrijven?
Wanneer kan u uw kind inschrijven in de school 
van uw voorkeur?
•	 Is er al een broer of zus in de school van uw 

voorkeur ingeschreven? 
Dan kan u uw kind in die school inschrijven 
van 7 januari 2013 tot 1 februari 2013. 
Uw kind heeft dan voorrang.

•	 Van 1 t.e.m. 29 maart 2013 kunnen alle 
andere kinderen zich inschrijven. 
De school zal u een vragenlijst voorleggen. 
Uw kind kan voorrang krijgen.  
De school zal u alle informatie geven.

•	 Heeft u op 30 maart 2013 uw kind nog niet 
ingeschreven? 
Dan kan u vanaf 15 april 2013 uw kind 
inschrijven.  
Uw kind heeft dan geen voorrang meer.

www.sociaalhuislier.be

Vanaf wanneer mag mijn kind 
naar de kleuterklas?
Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar mag uw kind naar 
de kleuterklas.
Nieuwe kleutertjes gaan voor het eerst naar 
school op de eerste schooldag:
•	 na de zomervakantie
•	 na de herfstvakantie
•	 na de kerstvakantie
•	 van februari
•	 na de krokusvakantie
•	 na de paasvakantie
•	 na Hemelvaartsdag

Als uw kleuter al 3 jaar of ouders is, mag u 
kiezen op welke dag hij voor het eerst naar de 
kleuterschool gaat.

Hoe schrijf ik mijn kind in?
Bel de school van uw keuze of stap er eens 
binnen.

Mag de school mijn kind 
weigeren?
Als de school of de klas vol is, kan de school uw 
kind weigeren. De school zet op papier waarom 
u niet kan inschrijven. En ze vertelt waar u hulp 
krijgt, om een andere school te vinden.

Wat kost de kleuterschool?
Een schooljaar mag niet meer kosten dan:
•	 25 euro voor 2,5 en 3-jarigen
•	 35 euro voor 4-jarigen
•	 40 euro voor 5-jarigen 

Drankjes en toezicht zijn hier niet inbegrepen. 
De school moet in het begin van het schooljaar 
melden wat de kosten voor de ouders zullen zijn. 
Gezinnen met een laag inkomen kunnen een 
schooltoelage aanvragen. 


