Basisschool Schoten…

Vijverhof
A. Jonckersstr. 65
Ter Linde
Lindenlei 27-47
Deuzeldpark J. Cogelslei 3

03.658.61.81
03.658.78.11
03.645.55.62

Capaciteitsbepaling en voorrangsregeling inschrijvingen
1. Capaciteitsbepaling:
Capaciteit = het totaal aantal leerlingen dat de school als maximaal aantal leerlingen ziet.
De capaciteit voor schooljaar 2015-2016 werd voor onze school bepaald als volgt:
Totale capaciteit (3 vestigingen): 739 leerlingen voor het kleuter- en het lager onderwijs samen
Maximum aantal leerlingen in de kleuterschool:

-Vijverhof: 83 leerlingen
-Ter Linde:83 leerlingen
-Deuzeldpark:120 leerlingen

Maximum aantal leerlingen in de lagere school:

-Vijverhof: 148 leerlingen
-Ter Linde: 148 leerlingen
-Deuzeldpark: 157 leerlingen
L4: 24
L5: 22
L6: 24

L1: 36

L2: 24

L3: 27

2. Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen
De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het
voorafgaande schooljaar.
De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.
Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het
inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de
voorrangsregeling. De inschrijvingen van voorrangsgroepen gebeuren in een bepaalde
volgorde waarvan niet kan worden afgeweken.
De voorrangsgroepen:
1. Leerlingen van dezelfde leefeenheid.
Dus broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn.
2. Kinderen van personeel.
Personeel = op het ogenblik van de inschrijving een overeenkomst hebben van een lopende
tewerkstelling van minimum 104 dagen.
De startdata van inschrijving en voorrangsperiodes voor schooljaar (2015-)2016-2017:
Voorrangsgroep
Leerlingen van dezelfde leefeenheid
( broers en zussen van leerlingen die al
ingeschreven zijn )
Kinderen van personeel

Voorrangsperiode
Van 1 september 2015 t.e.m. 29 februari 2016

Van 1 september 2015 t.e.m. 29 februari 2016

Tijdens de voorrangsperiode kan geen enkele leerling behorende tot die voorrangsgroepen worden
geweigerd op basis van capaciteit.

Gewone inschrijvingen:
Vanaf dinsdag 1 maart 2016 zullen alle andere nieuwe leerlingen voor schooljaar 2016-2017 kunnen
inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik
gemaakt hebben van hun voorrangsrecht.

3. Weigeren
Wanneer kan een school weigeren om in te schrijven?
Een school MOET een leerling weigeren:
als de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (bij 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 een leerling weigeren:
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 capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt: de school schrijft max. 10 anderstalige
nieuwkomers in per afdeling
als de leerling een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs heeft en na
afweging de draagkracht van de school te beperkt blijkt te zijn.
De school neemt geweigerde leerlingen ook op in het inschrijvingsregister.
De school geeft de ouders bij elke weigering een “mededeling van niet-gerealiseerde
inschrijving.” Het model hiervoor wordt opgelegd.
Ouders kunnen tegen een niet-gerealiseerde inschrijving een klacht indienen bij de Commissie
inzake leerlingenrechten.
Plaatsen die later vrijkomen, worden tot de laatste schooldag van oktober ingevuld
met leerlingen die omwille van capaciteit werden geweigerd. En dit in de volgorde dat ze zich
aangediend hebben voor inschrijving.
4. Afwijken van de maximumcapaciteit
Voor welbepaalde categorieën van leerlingen kan de school in overtal gaan. Het gaat hierbij om
volgende leerlingen:


anderstalige nieuwkomers;



kinderen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere jeugdzorg,
(semi-)internen, jongeren die verblijven in een residentiële voorziening;



kinderen die terugkomen naar het gewoon onderwijs na verblijf, in het lopende of het
voorgaande schooljaar, in het buitengewoon onderwijs (vb. de speelleerklas);



kinderen die verblijven in een Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG);



kinderen die behoren tot dezelfde leefeenheid. Indien slechts één van twee kinderen (bijv.
meerlingen) kan ingeschreven worden in hetzelfde capaciteitsniveau.

Vrije plaatsen op 17.08.2015 voor schooljaar 2015-2016
Vijverhof

Ter Linde

Deuzeldpark

wachtlijst
nog 2 plaatsen
nog 5 plaatsen

wachtlijst
nog voldoende plaatsen
nog 4 plaatsen

wachtlijst
wachtlijst
wachtlijst

wachtlijst
nog 6 plaatsen
nog 3 plaatsen
nog 6 plaatsen
nog voldoende plaatsen
nog voldoende plaatsen

nog 3 plaatsen
nog 6 plaatsen
nog 1 plaats
nog voldoende plaatsen
nog voldoende plaatsen
nog voldoende plaatsen

wachtlijst
wachtlijst
wachtlijst
wachtlijst
wachtlijst
nog voldoende plaatsen

kleuters
K1:
K2
K3
lagere school
L1
L2
L3
L4
L5
L6

Wachtlijst:
*wanneer de klas volzet is, kan u uw kind op de wachtlijst plaatsen; wij nemen dan opnieuw met u
contact op wanneer er een plaatsje vrij komt; u bent op dat moment dan vrij om te beslissen of u uw
kind definitief wil inschrijven
*u kan op eender welk moment van school veranderen (van de ene dag op de andere)
*er komen plaatsen vrij wanneer:
- een ingeschreven kind niet opdaagt op 1 september
-ouders ons verwittigen dat het ingeschreven kind moet worden uitgeschreven (om welke reden dan
ook)

