Beste ouders
Als school zijn we onderworpen aan het inschrijvingsdecreet.
Dat betekent dat iedere school zijn capaciteit moet bepalen dus ook
onze school.
Wij berekenen de capaciteit op het niveau van het geboortejaar bij de
kleuters en op het niveau leerjaar in de lagere school.
We hebben rekening gehouden met de lestijden die we volgend schooljaar zullen
krijgen en met de huidige capaciteit van het gebouw.
We houden echter rekening met eventuele dubbelaars waarvoor we in overtal zullen
gaan.
aantal ingeschreven
leerlingen in het
voorafgaande jaar

capaciteit

vrije plaatsen

geboren 2016

?

25

25

geboren 2015

24

25

1

geboren 2014

25

25

0

geboren 2013
totaal kleuteronderwijs
1ste leerjaar

18

25

7

67

100

33

29

29

0

2de leerjaar

25

25

0

3de leerjaar

23

25

2

4de leerjaar

37

41

4

5de leerjaar

17

20

3

6de leerjaar
totaal lager
onderwijs

24

25

1

155

165

10

222

265

43

niveau

totaal school

periode 1 : voorrangsgroepen BROERS en ZUSSEN + KINDEREN PERSONEEL
19/02/2018 tot en met 28/02/2018
periode 2 : VRIJE INSCHRIJVINGEN
Vanaf 01/03/2018 voor alle kinderen die nog niet zijn ingeschreven en die tijdens het
schooljaar 2018-2019 en op 1 september 2019 naar onze school willen komen.

Instapdagen kleuters schooljaar 2018-2019
1. Instap 03/09/2018
kleuters geboren vanaf 15/11/2015
2. Instap 05/11/2018
kleuters geboren vanaf 04/03/2016
3. Instap 07/01/2019
kleuters geboren vanaf 06/05/2016
4. Instap 01/02/2019
kleuters geboren vanaf 08/07/2016
5. Instap 11/03/2019
kleuters geboren vanaf 02/08/2016
6. Instap 23/04/2019
kleuters geboren vanaf 12/09/2016
7. Instap 03/06/2019
kleuters geboren vanaf 24/10/2016

tot en met 03/03/2016
tot en met 05/05/2016
tot en met 07/07/2016
tot en met 01/08/2016
tot en met 11/09/2016
tot en met 23/10/2016
tot en met 03/12/2016

Kleuters geboren vanaf 04/12/2016 tot en met 31/12/2016 mogen instappen op
01/09/2019 en kunnen ingeschreven worden tijdens de voor hun betreffende
voorrangsperiode in het schooljaar 2017-2018.

Vriendelijke groeten,
Carine Dams
directeur

