september 2018
Mededeling aan de ouders
Betreft inschrijvingen nieuwe leerlingen en bepalen van de maximumcapaciteit van de school.
1. De broertjes en/of zusjes van de leerlingen van de school, krijgen recht op voorrang bij inschrijving.
Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 4 februari 2019 tot en met 17 februari 2019 . Met
broers en zussen bedoelt men alle kinderen die in hetzelfde gezin wonen en die nog niet naar onze school
zouden komen.
Inschrijven tijdens deze periode kan dagelijks tijdens de schooluren of na afspraak.
2. Daarna krijgen de kinderen van het personeel recht op voorrang bij inschrijving.
Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 18 februari 2019 tot en met 10 maart 2019 (met
uitzondering van de krokusvakantie van za 02/03/2019 t.e.m. zo. 10/03/2019).
Inschrijven tijdens deze periode kan dagelijks tijdens de schooluren of na afspraak.
3. Vanaf maandag 11 maart 2019 kan verder vrij worden ingeschreven tot zolang de maximumcapaciteit
wordt bereikt. De maximumcapaciteit voor onze scholen zijn:
School
VKS De Kleuterark
VBS De Ark I
Wijkschool Vossenhol
Wijkschool Strobrugge
VBS De Ark II
Wijkschool Middelburg
VBS De Parel Donk

Kleuters
325
55
50
30
75

Lagere schoolkinderen
325
35
25
325
25
150

Merk op:
 Kinderen die nu reeds naar school gaan zijn, blijven ingeschreven en hoeven niet opnieuw in te
schrijven. Een inschrijving in een school geldt namelijk voor de duur van de hele schoolloopbaan.
 Kleuters die 2,5 jaar oud geworden zijn, kunnen starten op de eerste dag de herfst-, kerst-, krokus, paas- en hemelvaartvakantie; alsook op 1 februari of de 1ste schooldag erna. Zij kunnen in de
loop van het schooljaar ingeschreven worden op voorwaarde dat de maximumcapaciteit nog niet
bereikt is.
Voor meer info:
 Secretariaat of directies van de scholen
 De website van de school en het schoolreglement
 Website van de overheid: www.inschrijvingsrecht.be

Met vriendelijke groet
Directie en schoolbestuur

