
Inschrijvingen 2020 - 2021 

U kan voor inschrijvingen terecht op het secretariaat.  

We maken graag voldoende tijd voor u vrij, daarom is het aangewezen om vooraf een seintje te 

geven.  Tijdens de zomervakantie bent u welkom de eerste week van juli of de laatste twee weken 

van augustus. Na telefonische afspraak zijn ook andere momenten mogelijk. 

De maximumcapaciteit van de school voor het schooljaar 2020- 2021 vindt u in onderstaande tabel : 

 

Niveau          2020 - 2021 

          Geboortejaar 2018                29 

          Geboortejaar 2017                29 

          Geboortejaar 2016                37 

          Geboortejaar 2015                45 

Totaal kleuteronderwijs              140 

1e leerjaar                40 

2e leerjaar                46 

3e leerjaar                46 

4e leerjaar                46 

5e leerjaar                46 

6e leerjaar                46 

Totaal lager onderwijs              270 

Totaal school              410 
 

 

Wie het eerst wordt ingeschreven in het inschrijvingsregister, wordt eerst aanvaard.  Er zijn wel twee 

voorrangsgroepen hierop : kinderen van eenzelfde leefeenheid (‘gezin’) en kinderen van 

personeelsleden aan de school gebonden. 

Inschrijvingsperiode schooljaar 2020 - 2021 voor de verschillende groepen :  

- Maandag 2 maart 2020 –  vrijdag 13 maart 2020 : kinderen van dezelfde leefeenheid (broers 
en zussen) en kinderen van personeelsleden 

- Zaterdag 14 maart 2020  : de anderen 
 

Een inschrijving kan pas ingaan na schriftelijke instemming met het pedagogisch project en het 

schoolreglement en gebeurt op het secretariaat van de school. De inschrijving van een leerling geldt 

voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Leerlingen die in de kleuterafdeling 

schoollopen zijn automatisch ingeschreven in de lagere school . 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind 

bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een 

identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een 

reispas, ...). Kleuters zijn niet leerplichtig.  

 

 

 



 

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn. Dit kan op volgende 

instapdagen: 

• de eerste schooldag na de zomervakantie :  dinsdag 1 september 2020 

• de eerste schooldag na de herfstvakantie :  maandag 9 november 2020 

• de eerste schooldag na de kerstvakantie :  maandag 4 januari 2021 

• de teldag : maandag 1 februari 2021 

• de eerste schooldag na de krokusvakantie :  maandag 22 februari 2021 

• de eerste schooldag na de paasvakantie :  maandag 19 april 2021 

• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag :  maandag 17 mei 2021 
 

Kindjes geboren na 17 november 2018 mogen pas instappen in het schooljaar 2021 – 2022 ! 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de 

school worden toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen (zolang de 

maximumcapaciteit niet bereikt is). 

 

 

 

 

 

 

 


