BASISSCHOOL TER GAVERS
HARELBEKE

Betreft : inschrijvingen schooljaar 2017-2018

Beste ouders,

Binnenkort starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018. Conform de wetgeving breng ik u
op de hoogte van de startdata van de inschrijvingen en de capaciteit van onze school.
Als basisregel voor het inschrijven geldt: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Toch zijn er een
aantal groepen die voorrang krijgen. De leerlingen uit deze groepen mogen eerder inschrijven dan de
anderen.
1. Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in onze school
2. Kinderen van personeel
De startdata voor de inschrijvingen en voorrangsperiodes zijn :
Voorrangsgroep
Leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers en
zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in
onze school)
Kinderen van personeel

Voorrangsperiode
Van 19 januari tot en met 16 februari 2017

Van 19 januari tot en met 16 februari 2017

Tijdens de voorrangsperiode kan geen enkele leerling behorende tot die voorrangsgroepen worden
geweigerd op basis van capaciteit.
Wie in deze periode niet inschrijft, verliest zijn voorrangsrecht.

Inschrijven kan dagelijks na afspraak op het nummer 056/71.92.22 of 0497/32.42.49

Vanaf vrijdag 17 februari 2017 kunnen alle andere nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2017-2018
inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik maakten van hun
voorrangsrecht.

Capaciteit van basisschool Ter Gavers:
De capaciteit voor basisschool Ter Gavers is vastgelegd op 110 leerlingen voor het kleuteronderwijs
en 150 leerlingen voor het lager onderwijs.
Voor de start van de inschrijvingen (19/01/2017) zijn er nog 41 vrije plaatsen in de kleuter- en 35
in de lagere afdeling voor het schooljaar 2017-2018
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Wanneer kan een school weigeren een kind in te schrijven ?
Een school MOET een leerling weigeren:
 als de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (op het moment van de instap);
 als de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende scholen;
 als de capaciteit is bereikt.
Een school in het basisonderwijs KAN (maar moet niet) daarnaast een leerling enkel nog weigeren op
basis van volgende gronden:




als de leerling omwille van tucht uitgesloten is geweest in die school (in de loop van het
voorvoorgaand, het voorgaand of het lopend schooljaar);
als de vooraf bepaalde capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt;
als de leerling een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs heeft en na afweging
de draagkracht van de school te beperkt blijkt te zijn.

Wat als ouders het niet eens zijn met de weigering?
De ouder kan bemiddeling vragen. De procedure hiervoor staat op de mededeling van nietgerealiseerde inschrijving. Bij weigering omwille van draagkracht wordt de bemiddeling automatisch
opgestart. Ouders kunnen tegen een niet-gerealiseerde inschrijving ook een klacht indienen bij de
Commissie inzake Leerlingenrechten.


Welke documenten brengt u mee bij inschrijving?
 de SIS-kaart of kidsID van het kind indien in uw bezit
 een bewijs dat je een schooltoelage krijgt voor het kind of voor een broer of zus (brief of
rekeninguittreksel)
 eventuele andere relevante documenten

U kan steeds een afspraak maken om in te schrijven. Met plezier geven wij u een rondleiding en laten
we u kennismaken met onze school.
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