
Inschrijvingsbeleid  

 

Ouders die hun kind willen inschrijven informeren zich graag over de werking van de school. 

Wij willen een oudervriendelijke school zijn en daarom vinden wij het belangrijk dat ouders zich 

welkom voelen op onze school en willen wij hen op verschillende manieren laten kennismaken met 

onze werking: 

 

1) Infoavond kleuterklas in actie 

 

-ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus 

-2 tot 6 maanden voor de mogelijke instapdatum van hun kind 

-ouders krijgen informatie rond een dag in de kleuterklas, zindelijkheid,… 

 er is een rondleiding in een aantal klassen 

 leerkrachtenteam is aanwezig en wordt voorgesteld 

-mogelijkheid tot inschrijven of het maken van een afspraak 

 

2) Kennismakingsgesprek en inschrijving 

 

     -ouders nemen telefonisch of via mail contact op met de school 

     -bij een eerste kind is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de 

      directie en een mogelijkheid tot inschrijven indien de ouders dit wensen 

     -ouders krijgen informatie over onze schoolvisie, de structuur van onze  

      school,  het werken in de klas en praktische informatie 

     -bij een volgend kind gebeurt de inschrijving op het secretariaat omdat de  

      ouders de school al kennen 

 

     Bij de inschrijving dienen volgende documenten ingevuld te worden: 

     -inlichtingenkaart 

     -instemmingsformulier 

     -akkoord website 

     -bevraging gelijke onderwijskansen 

     -inschrijvingsregister 

 

     Indien er specifieke dingen zijn wordt er een afspraak gemaakt met de  

     zorgcoördinator en samen met de ouders wordt dan een zorgovereenkomst  

     opgesteld. 

 

     De ouders brengen volgende documenten mee: 

     -trouwboekje of geboorteakte 

     -siskaart voor kinderen die in België wonen 

 

     De ouders ontvangen volgende documenten: 

     -startersboek voor ouders en vertelkaart 

     -folder opvoedingswinkel 



     -zindelijkheidsfolder 

     -informatie voor aanvraag van studietoelage 

     -folder CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) 

 

3) Inschrijfmoment voor broertjes en zusjes 

 

    -ouders vullen op de infoavond in de klas een inschrijfstrookje in met  

     algemene gegevens van het kind 

    -het secretariaat maakt een afspraak voor de inschrijving 

 

4) Kijkuurtje 

 

    -ouders worden met hun kind uitgenodigd om op maandagnamiddag voor 

     het instapmoment een kijkje te komen nemen in de klas tussen 13.30 en  

     14.30 uur. 

    -kennismaken met de klasleerkracht en andere kleuters 

     de kleuters mogen even spelen in klas 

    -ouders krijgen algemene praktische informatie zodat hun kind de eerste   

     schooldag goed kan starten 

    -ouders ontvangen ook een inlichtingenblad dat ze de eerste schooldag aan 

     de klasleerkracht bezorgen 

     hierop staat belangrijke informatie voor de klasleerkracht ( mogelijke  

     allergieën of medicatie, noodnummers,…) 

 

5) Eerste schooldag en bakje troost 

 

    -ouders mogen gedurende de eerste week mee tot aan de klas en nemen 

     daar afscheid van hun kind 

    -na het belsignaal wordt er voor deze ouders een 'bakje troost' aangeboden 

    -juf Jeanne, onze zorgcoördinator, begeleidt dit en beantwoordt eventuele  

     vragen van de ouders 

 

6) Infoavond in de klas 

 

    -jaarlijks is er in de tweede week van september een infoavond in elke klas 

     waar de klasleerkracht haar werking en de regels en afspraken van de  

     klas toelicht 

     ook de ouders van de kleuters die instappen na de herfstvakantie worden  

     hierop uitgenodigd 

    -bij de instapklas wordt deze infoavond in de loop van het schooljaar herhaald 

     voor de ouders van de nieuwe kleuters die op een later tijdstip instappen 

 

 

 

 

 

 



Algemene toelatingsvoorwaarden voor het basisonderwijs 

 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee jaar en zes 

maanden zijn. 

Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden voor kinderden tussen twee jaar en zes maanden en 

drie jaar de volgend instapdata: 

1° de eerste schooldag na de zomervakantie; 

2° de eerste schooldag na de herfstvakantie; 

3° de eerste schooldag na de kerstvakantie; 

4° de eerste schooldag van februari; 

5° de eerste schooldag na de krokusvakantie; 

6° de eerste schooldag na de paasvakantie; 

7° de eerste schooldag na hemelvaartsdag. 

 

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van 

het lopende schooljaar. 

In het gewoon onderwijs kan een kind dat zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende 

schooljaar nog één schooljaar in het kleuteronderwijs ingeschreven worden. 

In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. 

 

Elk kind dat naar het eerste leerjaar wil in een Nederlandstalige school moet eerst één jaar naar 

een Nederlandstalige kleuterklas. 

Als een kind in de laatste kleuterklas regelmatig naar school komt en minstens 220 halve dagen 

aanwezig is, dan kan het naar het eerste leerjaar. 

Er is een uitzondering voor kinderen die door omstandigheden niet aan het vereiste aantal halve 

dagen aanwezigheid komen. 

Zij kunnen een taaltoets afleggen om te bewijzen dat ze voldoende Nederlands kennen om met 

succes in een eerste leerjaar te kunnen starten. 

 

      

 


