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Inschrijvingen schooljaar 2020-2021!!!!!!! 

Een hele boterham! 
Beste ouders, 

Ook onze school ontsnapt niet aan het digitaal inschrijven. 

Zolang er geen nieuwe regering gevormd is, zal de inschrijving ook op onze school digitaal verlopen. 

Wat betekent dit nu concreet: 

1. Op zaterdag 15 februari 2020 is onze school open en organiseren we een infomoment. 

Zowel voor de kleuterschool als voor onze lagere school kan u een rondleiding krijgen voor nieuwe instappers 

en kan u met alle vragen bij ons terecht. Er kan vanaf die dag ingeschreven worden voor leerlingen die vol-

doen aan de voorrangsregel (zie hieronder). 

2. Op maandag 2 maart  2020 start het digitaal aanmelden. Via een digitaal platform waarvan wij u de nodige 

info nog zullen bezorgen, kan u dan via de computer een plaats reserveren op onze school. Vermits de drie 

Lintse scholen samenwerken, zal u een volgorde moeten ingeven van voorkeur. De school die u liefst hebt, 

noteert u op plek 1, de andere keuzes zet u achter de andere nummers. 

In principe hebt u de school van uw voorkeur. Toch raden we aan om niet te lang te wachten met het aanmel-

den want elke school zal met een maximum aantal leerlingen per leerjaar werken. 

3. Op dinsdag 31 maart 2020 eindigen de aanmeldingen en is het niet meer mogelijk om digitaal een plaats te 

reserveren. 

4. Uiterlijk op 30 april 2020 ontvangen de scholen de resultaten van de aanmelding en wordt u ook op de hoog-

te gebracht van de school waar uw kind wordt aan toegewezen. 

5. Vanaf 4 mei 2020 starten de inschrijvingen op de school. Iedereen is verplicht om een afspraak te maken met 

de school die toegewezen werd, om officieel te gaan inschrijven. De aanmelding telt NIET als inschrijving. 

6. Wie zich op 29 mei 2020 nog niet is komen inschrijven, verliest zijn plek aan kinderen die op de wachtlijst 

staan. 

Dat is een lijst die opgemaakt wordt in volgorde van aanmelding, met kinderen die niet hun eerste keuze van 

school hebben gekregen. Zij kunnen dan alsnog naar de school gaan die zij hadden vooropgesteld. 

 

Voorrangsregel 

Er zal een voorrangsperiode zijn voor kinderen die al een broer of zus op school hebben (brussen) en voor kinderen 

van leerkrachten van 15 februari t.e.m. 28 februari. Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of 

dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres. Wie de voorrangsperiode vergeet, 

verliest ook hier zijn voorrangsrecht. 

 

Vanzelfsprekend houden we u verder op de hoogte van zodra de inschrijvingsdatum dichterbij komt en wij ook meer 

details hebben doorgekregen van de werkwijze van inschrijven. 

Wil u de instapdag van uw kleuter kennen, dan kan je surfen naar http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-

instapdatum-voor-je-kleuter  

Opgelet: om te kunnen instappen op één van de instapmomenten, moet je ingeschreven zijn volgens de hierboven 

vermelde procedure. Ook kinderen die pas instappen op 1 september 2021 en geboren zijn tussen 26 november en 

31 december 2018, moeten dit schooljaar inschrijven volgens hierboven vermelde procedure. 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Morgen 28 september schoolfeest  
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Wisten jullie dat: 

• Juf Karen nog afwezig blijft tot aan de herfstvakantie? Juf Rozafa zal de klas verder blijven doen tot juf Karen terug 

op school is. 

• De donkere maanden er weer stilaan aankomen? We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig en goed zicht-

baar naar school komen. Op 30 september krijgen de kinderen hun fluohesje mee naar huis. Vanaf dan moeten zij 

elke dag met hun  hesje naar school komen. De verkeersreus of de leerkrachten van de werkgroep  verkeer zullen 

regelmatig controleren of iedereen wel in orde is. T.e.m. vrijdag 21 februari zijn de hesjes verplicht dagelijks te    

dragen. 

• Wanneer er gegevens bij u veranderen, die ook moeten doorgegeven worden aan het secretariaat? 

Adreswijzigingen, telefoonnummers, mailadressen… houden wij graag up-to-date. 

• Ook dit schooljaar, in het teken van de maximumfactuur, de kosten voor activiteiten en uitstappen zullen gespreid 

worden over verschillende facturen? 

Ouders die om een of andere reden een andere regeling wensen, kunnen daarvoor contact opnemen met de      

directie.  

Nog openstaande facturen vragen we zo vlug mogelijk te vereffenen. 

• Er voor leerlingen geen ander materiaal mag aangekocht worden? De bedoeling van het kosteloos onderwijs is net 

om ervoor te zorgen dat alle kinderen gelijk zijn. Dure pennen, pennenzakken en ander materiaal zijn niet toegela-

ten op school. De leerkrachten zullen er mee op toezien dat dit materiaal niet op school blijft. Bij verlies of diefstal is 

de school ook niet verantwoordelijk voor dat materiaal. Wanneer iets verloren gaat of stuk gaat van de school, dient 

exact hetzelfde materiaal aangekocht te worden of zal de school het aanrekenen op de eerstvolgende factuur. 
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Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 

Weetjes 

Grootouderfeest op woensdag 23 oktober 

Ook dit schooljaar zullen onze kleuters zich weer van hun beste kant laten zien. 

Het grootouderfeest is gepland op woensdag 23 oktober. Onze kleutertjes zullen in het thema van dit schooljaar een  

programma brengen om ouders en vooral grootouders te animeren. 

We zijn ervan overtuigd dat ze weer het beste van zichzelf zullen geven. 

Er zijn die dag 2 voorstellingen. Breng zeker de inkomkaart mee, want zonder kan je de voorstelling niet bijwonen. 

De voorstelling is enkel voor ouders en grootouders en niet voor andere geïnteresseerden. De plaatsen per kind zijn ook 

beperkt. 

01/10: start fluohesjes 
02/10: zesde leerjaar naar VTI Lier 
04/10: Tivoli voor 1ste en 2de leerjaar 
05/10: milieudag vanaf 9.00u  
           helpende handen welkom! 
08/10: vertrek bosklassen zesde leerjaar 
11/10: terugkomst bosklassen 
14/10: personeelsvergadering kleuterschool 
15/10: personeelsvergadering lagere school 
15/10: infoavond instappers                                    
17/10: vertrek stadsklassen vijfde leerjaar 
18/10: terugkomst stadsklassen 
21/10: oudercontact lagere school 
22/10: oudercontact lagere school 
23/10: grootouderfeest 
24/10: herfstwandeling en rapport 1 lagere school 
25/10: begin van de herfstvakantie 
 

Samen de wereld rond 

Op 2 september werd het startsein voor ons nieuw 

jaarthema gegeven!  

Ondertussen zijn alle leerkrachten op zoek naar leuke 

activiteiten die zij kunnen doen met de kinderen van de 

klas.  

In de kleuterschool zal er rond landen gewerkt worden 

en in de lagere school ligt de focus op een thema. 

Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden rond voedsel in 

de wereld of kledij of gebouwen of …. 

In de loop van dit schooljaar zullen onze kleuters en 

onze leerlingen hun werkjes aan elkaar tonen. 

U als ouder kan de werkjes rond het jaarthema bewon-

deren op de slotdag van de projectweek!  


