Inschrijven van leerlingen.
1. U wenst in te schrijven voor het huidige schooljaar 2019-2020?
Alle kinderen geboren in 2017 of ouder kunnen inschrijven. Ouders nemen contact op met de
school.
2. U wenst in te schrijven voor het volgende schooljaar 2020-2021?
2.1 MAART 2020: Voorrangsperiode voor broers of zussen
Uw kind krijgt voorrang in de school waar u reeds andere kinderen heeft.
Inschrijven kan op alle schooldagen van 4 februari 2020 tot en met 14 februari 2020.
2.2 MAART 2020: Voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden
Uw kind krijgt voorrang in de school waar u werkt.
Inschrijven kan op alle schooldagen van 17 februari 2020 tot en met 6 maart 2020
2.3

Reguliere inschrijvingsperiode voor alle kinderen:
START ZATERDAG 7 maart 2020

Uw kind is welkom om in te schrijven,
De inschrijvingen starten op
de Opendeurdag van zaterdag 7 maart 2020.
Inschrijven kan nadien ook op alle schooldagen.
Aandacht: Alle kleuters geboren in het jaar 2018 kunnen ingeschreven worden vanaf de
bovenstaande data. Wij raden u aan om dit ook tijdig te doen! De directeur zal u bij de
inschrijving melden vanaf welke instapdatum uw kind naar school mag komen.
Er wordt ingeschreven in chronologische volgorde tot de maximumcapaciteit (capaciteitslijst ligt ter
inzage bij de directie) bereikt is en na akkoord met het pedagogisch project en het
schoolreglement.
Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden
oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de
instapdatum na hun inschrijving (telkens de eerste dag na een schoolvakantie).
Alle leerlingen die samen met hun ouders loyaal willen meewerken aan de realisatie van ons
opvoedingsproject zijn welkom in onze school. De inschrijving van je kind kan pas ingaan na
instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare
zitjes is vastgelegd. (capaciteitslijst ligt ter inzage bij de directie)
Het schoolbestuur beschouwt onze twee vestigingsplaatsen, Nonnenstraat 21 en
Broechemsesteenweg 219 als één geheel..

