Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019 in RINKELING
voornaamste informatie (zie ook: schoolreglement)
Dit bericht is gericht aan alle ouders die hun kind willen inschrijven in de Rinkeling
•

Voorrangsgroepen: broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn en
kinderen van personeel.
De inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2017-2018 start met de decretaal verplichte
voorrangsgroep broers en zussen van kinderen die reeds in onze school ingeschreven zijn
en kinderen van personeel. Wie tot deze groepen behoort, kan inschrijven vanaf 5 maart tot
en met 16 maart 2018 telkens tussen 9 uur en 16 uur. De inschrijvingen verlopen
chronologisch, tot de maximumcapaciteit is bereikt.

•

Inschrijving van leerlingen die niet tot de voorrangsgroepen behoren.
De gewone inschrijvingsperiode (voor nieuwe kleuters of lagere schoolkinderen) start op
20 maart 2018. Daarna kan u elke schooldag komen inschrijven tussen 9 uur en 16 uur en
na telefonisch contact met de directie.
De inschrijvingen verlopen chronologisch, tot de maximumcapaciteit is bereikt.

•

Algemene regels.
Een kind is pas ingeschreven in onze school als zijn ouders instemmen met het
pedagogisch project en het schoolreglement. Beide ouders moeten ook achter de
schoolkeuze staan. Indien we op de hoogte zijn van het niet akkoord van één van beide
ouders, dan kunnen we het kind niet inschrijven.
Voor beide inschrijvingsperiodes geldt dat de inschrijvingen gerealiseerd worden zolang er
plaatsen beschikbaar zijn. Eens de maximumcapaciteit van een groep bereikt is, kunnen we
geen bijkomende inschrijvingen meer realiseren. In voorkomend geval krijgen de
betrokkenen een weigeringsdocument en wordt hun inschrijvingsvraag in het
inschrijvingsregister opgenomen als ‘niet gerealiseerde inschrijving’. Komt er na de
inschrijvingsperiode een plaats vrij, of kunnen we de maximumcapaciteit verhogen, dan
contacteren we chronologisch de leerlingen van de lijst met niet-gerealiseerde
inschrijvingen met de vraag of ze nog interesse hebben om vooralsnog ingeschreven te
worden in onze school. We werken met deze lijsten tot 30 juni 2018 voor de kleuters van
geboortejaar 2015 en tot 6 oktober 2017 voor alle andere leerlingen.

•

Maximumcapaciteiten van onze school en het aantal beschikbare plaatsen.
Voor de kleuterschool en voor de lagere school bepaalden wij conform de decretale regels
de maximumcapaciteit. Voor de kleuterschool bepaalden we die per geboortejaar. Voor de
lagere school per leerjaar. Bij die capaciteitsbepaling houden we rekening met de
beschikbare ruimte in de school en met de beschikbare omkadering.
Eens de maximumcapaciteit van een groep bereikt is, kunnen we geen inschrijvingen meer
realiseren. In voorkomend geval krijgen de betrokkenen een weigeringsdocument en wordt
hun inschrijvingsvraag in het inschrijvingsregister opgenomen als ‘niet gerealiseerde’
inschrijving.
De maximum capaciteiten voor het schooljaar 2018-2019 zijn:
KLEUTERSCHOOL
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geboortejaar 2014

geboortejaar 2013
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LAGERE SCHOOL
Leerjaar 1
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Leerjaar

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6
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3
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24

24

24
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/
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/

Nog 1

Nog 8

Nog 5
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beschikbare
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plaats.

plaatsen.

plaatsen.

Wat verwachten wij van u op het inschrijvingsmoment ?
o

dat u meebrengt: de kids-ID van het kind

o

dat u de nodige persoonsgebonden informatie verstrekt

o

dat u het schoolreglement voor akkoord ondertekent: dit schoolreglement kan worden
nagelezen op onze websites; op verzoek bezorgen wij u een gedrukte versie.

INSTAPDATA voor kleuters geboren in 2016

Instapdatum

3 september 2018

5 november 2018

7 januari 2019

1 februari 2019

11 maart 2019

23 april 2019

3 juni 2019

Wanneer

Eerste schooldag na de
zomervakantie
Eerste schooldag na de
herfstvakantie
Eerste schooldag na de
kerstvakantie
Eerste schooldag van
februari (teldag)
Eerste schooldag na de
krokusvakantie

Eerste schooldag na de
paasvakantie
Eerste schooldag na
Hemelvaartsdag

Voor kleuters geboren vóór
of op

3 maart 2016

5 mei 2016

7 juli 2016

1 augustus 2016

11 september 2016

23 oktober 2016

3 december 2016

NIET meer instappen in schooljaar
2018-2019 (maar pas in september
2019).
Maar WEL mogelijkheid tot
inschrijven.

na 3 december 2016

