INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het
pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind
bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van
school te veranderen of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een
tuchtmaatregel.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het
zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel
een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de
klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of
gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op
basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het
daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien
je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus
van het lopende schooljaar.

1. Inschrijvingsperioden
-

Inschrijving van de instappers (°2018) met voorrang als broer / zus of kind van personeel:
op de school – de data worden later bekendgemaakt.
Ouders die zich later aanmelden krijgen geen voorrang, maar moeten hun kind aanmelden
via de website www.meldjeaan.be.

-

Algemene inschrijvingsperiode: maart voorafgaand aan het nieuwe schooljaar.
Voor alle scholen op het grondgebied Gent moet elk kind vooraf aangemeld worden via de
website www.meldjeaan.be. De aanmelding leidt pas tot een echte inschrijving als er
voldoende plaats is.

-

Tijdens het schooljaar gebeuren inschrijvingen na afspraak met de directie.

2. Duur van de inschrijving
Een leerling blijft ingeschreven voor de hele duur van het basisonderwijs, vanaf de instapdatum
tot het einde van het zesde leerjaar. Wij vragen om elk jaar de inschrijving opnieuw te bevestigen
vóór 30 juni van het lopende schooljaar. De school geeft daarvoor vóór 15 juni een formulier
mee dat de ouders ingevuld terugbezorgen.

3. Vanaf wanneer kan u een kind inschrijven?
Vanaf 02/03/2020 12.00 u. - aanmelden via de website www.meldjeaan.be. Kinderen die via die
website aangemeld worden:
-

krijgen voorrang op kinderen van wie de ouders geen gebruik maakten van de website;

-

worden gerangschikt volgens: afstand ‘thuis – school’ of afstand ‘werkplek – school’
(dichter = hoger in rang);

-

kunnen bij verschillende scholen tegelijk aangemeld worden.

De aanmeldingsperiode loopt af op 31/03/2020 om 12.00 u.
De uitgebreide informatie kan u in de infobrochure onderwijsregelgeving (deel 3) op onze website terugvinden.

4. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1
januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal
bereiken vóór 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van de volgende
voorwaarden voldoen:
1. Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende
ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;
2. Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders
meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september
van het lopende schooljaar, of bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen
na deze inschrijving.
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende
voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de
motivatie.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager
onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het
nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een
aangepast taaltraject.

