Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 in
basisschool Rinkeling

TIJDSLIJN
KLEUTERS van GEBOORTEJAAR 2017
•

Kleuters die geboren zijn in 2017 en behoren tot een voorrangsgroep (dit zijn:
broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in basisschool Rinkeling en
kinderen van het personeel) kunnen ingeschreven worden vanaf 4 februari tot en met 15
februari 2019 telkens tussen 8.30 en 16.30 uur.

•

Voor kleuters die geboren zijn in 2017 (en die niet behoren tot een
voorrangsgroep) wordt er gewerkt met een aanmeldingsprocedure die tot doel heeft
dat er niet moet gekampeerd worden aan de schoolpoort om in te schrijven. Deze
kleuters zullen ter plaatse in school door de ouder(s) moeten worden aangemeld.
De aanmeldingsperiode loopt vanaf 18 februari tot en met 28 februari 2019 tijdens de
schooluren (liefst na afspraak).

Een verdere toelichting van de aanmeldingsprocedure vindt u hieronder “Algemene
regels en procedure bij aanmelden”.

ANDERE KLEUTERS en LAGERE SCHOOLKINDEREN.
•

Andere kleuters en lagere schoolkinderen die behoren tot een voorrangsgroep
(dit zijn: broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in basisschool
Rinkeling en kinderen van het personeel) kunnen ingeschreven worden vanaf 11 maart
tot en met 22 maart 2019 telkens tussen 8.30 en 16.30 uur.
De inschrijvingen verlopen chronologisch tot de maximumcapaciteit is bereikt.

•

Andere kleuters en lagere school kinderen (die niet behoren tot een
voorrangsgroep) kunnen ingeschreven worden op 25 maart 2019. Op die dag kan u
inschrijven vanaf 8 uur.
Daarna kan u elke schooldag komen inschrijven tussen 8.30 uur en 16.30 uur.
De inschrijvingen verlopen chronologisch, tot de maximumcapaciteit is bereikt.

PRAKTISCHE MODALITEITEN
Voor wie zich komt AANMELDEN (kleuters geboren in 2017) of INSCHRIJVEN (andere
kleuters): wat verwachten wij van u?
o dat u meebrengt: de kids-ID van het kind

o dat u de nodige persoonsgebonden informatie verstrekt
o indien u voor een broer of zus van de aan te melden kleuter voor het schooljaar
2018-19 of 2017-18 een schooltoelage ontving (voor basis- of secundair onderwijs),
dan vragen wij u daarvan een bewijs mee te brengen.
Dit bewijs kan zijn: de melding door de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse
Gemeenschap ofwel een rekeninguittreksel met bewijs van storting van de
schooltoelage.
o Specifiek voor wie een kleuter komt inschrijven: dat u het schoolreglement voor
akkoord ondertekent. Dit schoolreglement kan worden nagelezen op onze website;
op verzoek bezorgen wij u een gedrukte versie.

MAXIMUM CAPACITEIT en AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN
Conform de decretale regels bepalen wij de maximumcapaciteit per geboortejaar voor kleuters
en per leerjaar voor lagere schoolkinderen. Bij die capaciteitsbepaling houden we rekening met
de beschikbare ruimte in de school en met de beschikbare omkadering.
De maximum capaciteiten en het aantal beschikbare plaatsen voor schooljaar 2019-20 zijn:
RINKELING KLEUTERS
Geboren

Geboren

Geboren

Geboren

2017

2016

2015

2014

Maximum capaciteit

24

24

40

24

Aantal vrije plaatsen

24

0

3

0

Totaal
112

RINKELING LAGERE SCHOOLKINDEREN
Leerjaar

Leerjaar

Leerjaar

Leerjaar

Leerjaar

Leerjaar

1

2

3

4

5

6

Maximum capaciteit

25

26

24

24

24

40

Aantal vrije plaatsen

0

0

5

0

1

8

Totaal
163

Op 18 februari, 23 maart en 26 maart 2019 vindt u op onze website en op het
mededelingenbord een update van het aantal beschikbare plaatsen.

ALGEMENE REGELS bij INSCHRIJVING
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.
Inschrijvingen worden gerealiseerd 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, 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 lijst tot en
met 30 juni 2020 voor 2,5 jarige kleuters en tot 7 oktober 2019 voor andere kinderen.

ALGEMENE REGELS en PROCEDURE bij AANMELDEN
Voor kleuters geboren in 2017 die geen broer of zus hebben in de kleuterschool of de lagere
school is een aanmeldingsprocedure van toepassing.
Dit houdt in dat “kamperen” voor de schoolpoort geen zin meer heeft. Immers de kleuters
worden niet meer chronologisch ingeschreven doch, na aanmelding, worden ze “gerangschikt”
op basis van de afstand te voet van hun domicilie adres tot de schoolingang (van dichtbij tot
veraf) tot de maximum capaciteit is bereikt.
(Let wel: kleuters die niet worden aangemeld hebben nagenoeg geen kans om ingeschreven te
worden!)
De “gunstig gerangschikte” kleuters zullen worden weerhouden voor inschrijving.
Hun ouders krijgen tussen 12 en 14 maart bericht van de school wanneer zij hun kleuter
definitief mogen komen inschrijven. De definitieve inschrijvingen zullen plaatsvinden in de
periode 15 maart tot en met 4 april 2019.
(Let wel: het recht op inschrijving vervalt indien men binnen de gestelde periode de kleuter niet
zou komen inschrijven.)
De “ongunstig gerangschikte” kleuters moeten worden geweigerd.
Tussen 12 en 14 maart krijgen hun ouders hiervan bericht, een weigeringsdocument en
informatie over de plaats van hun kleuter op de wachtlijst.
Mochten naderhand een plaats / plaatsen vrijkomen dan worden de ouders alsnog door de
school gecontacteerd om na te gaan of zij hun kleuter alsnog willen inschrijven.

Nog een speciaal wettelijk voorschrift.
De wetgeving voorziet dat bij een aanmeldingsprocedure een apart aantal plaatsen moet
worden voorbehouden voor kinderen die tot één van onderstaande categorieën behoren:
- ze behoren tot een gezin waar een “schooltoelage“ werd bekomen voor één of
meerdere broers of zussen voor het schooljaar 2018-19 of 2017-18.
- de moeder heeft geen middelbaar onderwijs genoten of afgemaakt
Ook in deze groep zullen de kleuters worden gerangschikt van dichtbij tot veraf.
Aldus zullen in Rinkeling 6 van de 24 plaatsen worden weerhouden voor deze groep.
(Dit aantal is afgeleid van het gemiddeld % dat deze groep vertegenwoordigde op 1/2/2018 in
alle basisscholen van de gemeente Merchtem.)
Indien er op het einde van de aanmeldingsperiode voor deze groep nog open plaatsen zijn, dan
worden die ingenomen door kinderen die niet tot deze groep behoren.

INSTAPDATA voor kleuters geboren in 2017

Instapdatum

Wanneer

Voor kleuters geboren vóór
of op

Maandag 2 september 2019

Na de zomervakantie

2 maart 2017

Maandag 4 november 2019

Na de herfstvakantie

4 mei 2017

Maandag 6 januari 2020

Na de kerstvakantie

6 juli 2017

Maandag 3 februari 2020

Na de teldag

3 augustus 2017

Maandag 2 maart 2020

Na de krokusvakantie

2 september 2017

Maandag 20 april 2020

Na de paasvakantie

20 oktober 2017

Maandag 25 mei 2020

Na feestdag O.H.-Hemelvaart

25 november 2017

NIET meer instappen in schooljaar 20192020 (maar pas in september 2020). Maar
WEL mogelijkheid tot inschrijven.

31 december 2017

