Inschrijvingen: kom eens langs:
Iedere schooldag van 8u30-16u of na telefonisch afspraak: 056/71 36 52 of
GSM: 0498/88 19 05
Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, werken we met een inschrijvingsstop in
Basisschool De DRIEsprong. Concreet betekent dit:
-

22 leerlingen per geboortejaar in het kleuter
20 leerlingen per leerjaar in het lagere muz van 5de en 6de leerjaar ( deels graadsklas)

-

Aantal vrije plaatsen:
Geboortejaar 2016: 7 vrije plaatsen
Geboortejaar 2015: /
Geboortejaar 2014: 3 vrije plaatsen
Geboortejaar 2013 : /
Geboortejaar 2012: /
1ste leerjaar: /
2de leerjaar: 1 vrije plaats
3de leerjaar: /
4de leerjaar: 3 vrije plaatsen
5de leerjaar: /
6de leerjaar: /
Bij inschrijving dient het schoolreglement en pedagogisch voor akkoord ondertekend
te worden.

Graag Meebrengen:

Identiteitskaart van het
kind
+ gegevens van de
ouders

SIS-kaart van het kind
Rapport van de vorige
schoolindien van toepassing

Procedure voor inschrijvingen:
Start van de inschrijvingen voor het daaropvolgende schooljaar 2018-2019
Vanaf 1/09/2017 kunnen volgende kinderen ingeschreven worden :
! broers en zussen van kinderen die al ingeschreven zijn
! kinderen van contractueel personeel van de school
De 1ste schooldag na de kersvakantie start de aanmelding voor alle leerlingen.
Vanaf 1/03/2018 staat de inschrijving ‘open’ voor iedereen volgens het principe ‘eerst komt
– eerst maalt’.
.

Weigering tot inschrijving
Een kind wordt geweigerd indien de maximumcapaciteit bereikt is
Uitzondering: een leerling die reeds school loopt in BS De DRIESprong en op advies van de
klassenraad zijn jaar dient over te doen en door de nieuw ingeschreven kinderen de
klascapaciteit boven het vermelde aantal bedraagt, kan deze overschreden worden.
Elke bijkomende leerling wordt geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een
weigeringdocument en wordt op de aanmeldingslijst geschreven. Indien er een plaats vrij
komt worden de ouders van het geweigerde kind verwittigd volgens chronologische volgorde
en krijgen alsnog de kans om in te schrijven.
Aan een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar én het
daaropvolgende schooljaar de inschrijving geweigerd worden in de school.
Leerlingen die zich uitschrijven en later terugkeren naar de school, worden gezien als nieuwe
leerlingen.

