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

Aflevering twee! 
Beste ouders, 

 

In oktober bezorgden we jullie nog een blauwe brief met alle info over de nieuwe inschrijvingsprocedure. 

Wij zouden samen met de andere Lintse scholen digitaal gaan inschrijven, opgelegd door de overheid. 

Vrijdag voor de herfstvakantie heeft minister van onderwijs Ben Weyts deze procedure herroepen. 

Scholen hoeven voor het komende schooljaar niet digitaal in te schrijven en mogen terug grijpen naar het oude sys-

teem. 

Jammer van al het voorbereidende werk, maar anderzijds zijn we toch opgelucht dat we terug naar onze oude    

gewoonte mogen grijpen. 

We zijn blij dat ouders zelf de school kunnen kiezen van hun voorkeur en een persoonlijk contact bij een inschrijving 

is toch waardevoller dan de zoveelste muisklik op de pc. 

 

Wat betekent dit nu concreet: 

 

1. Op 3 februari start de voorrangsperiode. Dat wil zeggen dat alle kinderen van broertjes of zusjes op school en 

alle kinderen van leerkrachten gedurende twee weken tijd hebben om ingeschreven te worden. 

Die voorrangsperiode is bindend en daar kan achteraf niet meer op terug gekomen worden. Wanneer een 

leerjaar volzet zou zijn na die voorrangsperiode, dan heeft de ouder van broertjes of zusjes geen              

voorbehouden plek meer. Het is dus belangrijk dat ouders die al kinderen op school hebben, gebruik maken 

van deze periode voor kinderen geboren in 2018 of later. 

 

2. Op de infodag van 15 februari gaan de inschrijvingen voor alle andere kinderen van start. 

U kan op die dag kennis maken met de school, een rondleiding volgen en tegelijkertijd een inschrijving doen 

voor kinderen geboren vanaf 2018. Ook voor de lagere school lopen de inschrijvingen dan. 

De inschrijvingen verlopen in volgorde van aankomst. Wanneer de maximumcapaciteit van een leerjaar     

bereikt is, zullen alle volgende inschrijvingen voor dat leerjaar op een wachtlijst komen. 

De wachtlijst wordt ook opgesteld in volgorde van aanmelding. Wanneer er door omstandigheden een plekje 

zou vrijkomen in een leerjaar, zullen de ouders die eerst staan op de lijst ook eerst gecontacteerd worden. 

Dat kan zelfs nog na de start van het nieuwe schooljaar. 

 

3. Vanaf 17 februari lopen de inschrijvingen verder voor de leerjaren die nog niet volzet zijn. 

Inschrijvingen kunnen enkel na afspraak en liefst tijdens de lesuren. 

 

We hebben op onze school nog nooit leerlingen moeten weigeren, dus we willen jullie zeker niet bang maken en het 

idee geven dat je heel snel moet zijn of je hebt geen plek. Zeker voor nieuwkomers geboren in 2018 hebben wij een 

hele ruime marge.  

Voor de andere leeftijdsgroepen zijn er wel enkele jaren waar de plaatsjes heel beperkt zijn. De beslissing te lang 

uitstellen is dan geen goed idee. 

Mochten er toch nog vragen zijn, mag u mij altijd contacteren. 

Via de gemeente zal er binnenkort een brief worden gecommuniceerd waarop bovenvermelde zaken nog eens    

vermeld zullen zijn. 

 

Met vriendelijke groeten 

Directeur Philippe 

Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 
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