Beste ouders,

19/02/2013

Sinds november 2011 is er een nieuw decreet van de Vlaamse regering rond het
inschrijvingsbeleid in het onderwijs. Voor het huidige schooljaar 2012-2013 blijft alles bij het oude.
Pas vanaf het volgende schooljaar, dat start op 1 september 2013, zal één en ander wijzigen.
Voor wie verandert er niets:
Ouders van kinderen die reeds naar school gaan en in diezelfde school blijven moeten niets doen.
Ook voor de kinderen die van de kleuterafdeling naar het lager overstappen in dezelfde school,
moeten de ouders geen gebruik maken van het nieuwe systeem.
Wie moet zich wel laten inschrijven:
Kinderen geboren na 13 november 2010 die in de loop van het schooljaar 2013-2014 in de
kleuterklas opstarten.
Kinderen die op 01/09/2013 van een kleuterschool naar een andere lagere school gaan.
Kinderen die voor het schooljaar 2013-2014 willen veranderen van school;
Inschrijvingsperiode:
De basisregel voor inschrijvingen is: wie eerst komt, heeft als eerste een plaats. Maar er zijn
uitzonderingen. Bepaalde mensen krijgen voorrang.
De kinderen die reeds één of meerdere broertjes of zusjes (ook nieuwsamengestelde gezinnen) op
school hebben, krijgen voorrang bij inschrijving. Ook kinderen van onderwijzend personeel van de
school. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf 1 maart 2013 tot 15 maart 2013. Wie in deze
periode niet inschrijft, verliest het voorrangsrecht.
Vanaf 15 maart kan iedereen vrij inschrijven. Tussen 08u30 en 16u30 of na telefonische afspraak
op het secretariaat van de school of op het bureau van de directeur. Er kan ingeschreven worden
tot de maximumcapaciteit van de school bereikt is.
Eenmaal uw kind in het inschrijvingsregister is opgenomen, zal u ten gepaste tijde (dicht bij de
instapdatum) uitgenodigd worden op een infodag.
Maximumcapaciteit Sint-Jozef:
KLEUTERS
Peuters
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas

TOTAAL : 340

LAGER
18
30
36
40
-----------124

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

48
36
36
36
36
24
-------------216

We opteren voor een maximumcapaciteit van 8 anderstalige nieuwkomers verdeeld over SintJozef en Sint-Theresia.
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.
Met vriendelijke groeten,
Mieke Cassiman
directeur

