Inschrijven van leerlingen
Maximumcapaciteit
Tijdens een overleg en na goedkeuring van het schoolbestuur beperken we
het aantal leerlingen in onze school tot max. 25 per geboortejaar voor de
kleuterafdeling en 25 per leerjaar.
Alle leerlingen die momenteel bij ons school lopen, blijven uiteraard
ingeschreven. Zo kunnen alle leeftijdsgroepen hun huidig aantal behouden.
Wanneer starten de inschrijvingen?

Vanaf 1 maart kan je broers of zussen inschrijven van kinderen die al in
de school ingeschreven zijn. Zij krijgen voorrang.
Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen
die op hetzelfde adres wonen, krijgen voorrang.
Dit geldt ook voor de inschrijvingen van kinderen van personeelsleden.

Vanaf 18 maart start de inschrijvingsperiode voor alle kinderen.
Alle inschrijvingen gebeuren tijdens de openingsuren van de school of op
de opendeurdag van 30 augustus.

Wanneer is een leerling ingeschreven?
Bij de inschrijving dient een officieel document (sis-kaart, geboorteakte ...)
voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap
aantoont. Er wordt eveneens gevraagd het inschrijvingsformulier te
ondertekenen. Ouders die geen foto willen zien verschijnen op de website
(nog niet operationeel), in het schoolkrantje of andere kranten verwittigen
de directie of klastitularis.

Voor ouders die een kleuter inschrijven vraagt de Minister tevens te willen
ondertekenen dat het kind enkel in onze school de activiteiten volgt.
Kleuters zijn niet leerplichtig.
Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze twee jaar
en zes maanden oud zijn. Als zij jonger zijn dan 3 jaar worden ze pas in
de kleuterschool toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
Deze werden door de wetgever als volgt bepaald:

Ø de eerste schooldag na de zomervakantie
Ø de eerste schooldag na de herfstvakantie
Ø de eerste schooldag na de kerstvakantie
Ø op de eerste schooldag van februari
Ø de eerste schooldag na de krokusvakantie
Ø de eerste schooldag na de paasvakantie
Ø de eerste schooldag na Hemelvaart
Door in te schrijven aanvaard je het reglement en het opvoedingsproject
van de school en engageer je je tot het positief meewerken aan een
christelijk geïnspireerde school.
Wie bezwaar maakt tegen het publiceren van foto’s in het schoolkrantje,
parochieblad of op de website
kan dit schriftelijk melden aan de school.
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het
leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog
op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander
leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig
schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterklas doorbrengen, vervroegd

naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school
verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen
van de klassenraad en van het CLB.
De leerlingen van de lagere school zijn verplicht om alle lessen en
activiteiten van hun leerlingengroepen te volgen.
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie en
leerkrachten, eventueel aanpassingen gebeuren.

