INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020, algemene informatie.
Wenst u uw kind in te schrijven in onze school?
Wij maken graag tijd om u op onze school te ontvangen zo dat u onze school kan leren
kennen.
Daarom vragen we u om een afspraak te maken. Dit kan via mail of telefoon
(info@de-schommel.be of 011/54 46 76)
Wanneer moet u uw kind inschrijven ?



Als het voor het eerst naar school gaat. (bv. kleuterklas)
Als het van school verandert.

Gaat je kind voor het eerst naar de kleuterklas?
Je kind mag voor het eerst naar de kleuterklas als het 2,5 jaar is. Voor het schooljaar
2019-2020 zijn dit alle kleuters die geboren zijn in 2017, ook de kinderen die geboren zijn in
november en december kunnen al inschrijven in 2019.
Maar je kindje kan niet op om het even welk moment tijdens het schooljaar starten.
Er zijn 7 vaste instapmomenten :








De eerste schooldag van september
Na de herfstvakantie
Na de kerstvakantie
De eerste schooldag van februari
Na de krokusvakantie
Na de paasvakantie
Na het verlengde weekend van OLH-Hemelvaart.

Afspraken voor nieuwe inschrijvingen schooljaar 2019-2020
Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen heeft onze school een maximumcapaciteit
vastgelegd.
Voor onze school zijn dit maximum 25 kinderen per geboortejaar in de kleuterschool en
25 kinderen per leerjaar in de lagere school . (met uitzondering van klas 5 : 44 kinderen per
geboortejaar)
Er wordt in onze school met een vaste inschrijvingsperiode gewerkt d.w.z. dat er enkel kan
ingeschreven worden tijdens deze periode (uitgezonderd voor kinderen die in de loop van
het schooljaar verhuizen van school indien er nog plaats is).
We onderscheiden twee verschillende inschrijvingsperiodes.
De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen :
 Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school, ook
stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op
hetzelfde adres wonen.
 Kinderen van personeel van de school.
De eerste inschrijvingsperiode voor bovenstaande wettelijk bepaalde voorrangsgroepen
wordt vastgelegd van maandag 18 februari 2019 tot en met vrijdag 08 maart 2019.
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OPGELET : er kan niet worden ingeschreven tijdens de krokusvakantie.
De inschrijvingen voor alle andere kinderen starten vanaf maandag 11 maart 2019, dit is de
tweede inschrijvingsperiode. Er kan ingeschreven worden zo lang de maximumcapaciteit
niet bereikt is.
Inschrijvingen gebeuren enkel op het schoolsecretariaat tijdens de schooldagen van 08.30u
tot 12.00u en van 13.30u tot 15.20u.
Is het niet mogelijk om tijdens deze momenten langs te komen, gelieve dan de school te
contacteren voor een afspraak, uiteraard pas wanneer de inschrijvingsperiodes gestart zijn.
Vergeet niet de KIDS-ID van uw kind mee te brengen.
Wanneer kan uw kind instappen?
Op onderstaande data kan uw kind instappen in de kleuterschool :
 Maandag 2 september 2019 - zomervakantie
Kleuters geboren vanaf 04/12/2016 t.e.m. 02/03/2017
 Maandag 4 november 2019 - herfstvakantie
Kleuters geboren vanaf 03/03/2017 t.e.m. 04/05/2017
 Maandag 6 januari 2020 - kerstvakantie
Kleuters geboren vanaf 05/05/2017 t.e.m. 06/07/2017
 Maandag 3 februari 2020 - teldag 1 februari
Kleuters geboren vanaf 07/07/2017 t.e.m. 01/08/2017
 Maandag 2 maart 2020 - krokusvakantie
Kleuters geboren vanaf 02/08/2017 t.e.m. 02/09/2017
 Maandag 20 april 2020 – paasvakantie
Kleuters geboren vanaf 03/09/2017 t.e.m. 20/10/2017
 Maandag 25 mei 2020 – Hemelvaart
Kleuters geboren vanaf 21/10/2017 t.e.m. 25/11/2017
Kleuters geboren vanaf 26/11/2017 tot en met 31/12/2017 mogen instappen op
1 september 2020 en kunnen ingeschreven worden tijdens de voor hun betreffende
voorrangsperiode in het schooljaar 2018-2019.
Kennismakingsmomenten
Voor elke instapdatum organiseren we een kennismakingsmoment . We nodigen dan de
instappertjes vooraf uit, om al eens op bezoek te komen in het kleuterklasje. Uw kind kan
dan de kleuters en de juf leren kennen en al even meespelen in de klas. Mama en papa
kunnen ondertussen een woordje uitleg krijgen en kunnen allerlei vragen stellen.
 Woensdag 28 augustus 2019
van 18.00u - 19.00u
 Woensdag 23 oktober 2019
van 11.00u - 12.00u
 Woensdag 18 december 2019
van 11.00u - 12.00u
 Woensdag 29 januari 2020
van 11.00u - 12.00u
 Woensdag 19 februari 2020
van 11.00u - 12.00u
 Woensdag 1 april 2020
van 11.00u - 12.00u
 Woensdag 20 mei 2020
van 11.00u - 12.00u
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