Betreft nieuwe inschrijvingen voor schooljaar 2018-2019
in VBS De Schatkist en de Toverdoos
Dit bericht is in het bijzonder gericht aan alle ouders en die hun kind willen inschrijven in één van de 2
voornoemde vestigingen en ter info de ouders van de kinderen die reeds ingeschreven zijn .
Beste ouders,
Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2018-2019 wijzigt onze inschrijvingsprocedure.
Omdat we kampen met een capaciteitsprobleem zijn we genoodzaakt om een maximum aantal kinderen te
bepalen. Voor de kleuterschool legden we een maximum aantal kleuters vast per leeftijdsgroep, voor de
lagere school deden we dat per leerjaar.
We moeten een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen)en kinderen
van personeel voorzien. Dat is wettelijk bepaald. Daarna is er een inschrijvingsperiode voorzien voor
kleuters en leerlingen die geen gebruik kunnen maken van de voorrangsgroepen.
Kleuters die op 1 september 2018 de overstap maken naar de lagere school moeten niet terug inschrijven.
Hun inschrijving loopt door van de kleuterschool naar de lagere school. Ditzelfde geldt voor de kinderen
die willen verhuizen naar onze andere vestiging, ook zij moeten niet opnieuw inschrijven. Indien de
maximumcapaciteit is bereikt, moeten de kleuters die van vestiging verhuizen op lijst van nietgerealiseerde inschrijvingen worden geplaatst.
Inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroepen
De inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2018-2019 start met de decretaal verplichte voorrangsgroep
broers en zussen van de kinderen die reeds ingeschreven zijn en kinderen van personeel van één van de 2
scholen. Wie tot deze groepen behoort kan inschrijven van 1 tot 14 maart ’18 telkens tussen 8.30 u tot
16u. De inschrijvingen verlopen chronologisch.
Inschrijvingen van kinderen die niet tot de voorrangsgroep behoren
De gewone inschrijvingsperiode (voor nieuwe kleuters of lagere schoolkinderen) start op 15 maart ’18.
Op die dag kan je inschrijven tussen 10u en 12u. Daarna kan je elke schooldag komen inschrijven tussen
8.30 u en 16 u. De inschrijvingen verlopen chronologisch.
Algemene regels
Een kind is pas ingeschreven in onze school als zijn ouders instemmen met het pedagogisch project en het
schoolreglement.
Voor beide inschrijvingsperiodes geldt dat de inschrijvingen gerealiseerd worden zolang er plaatsen
beschikbaar zijn. Eens de maximumcapaciteit van een groep is bereikt, kunnen we geen bijkomende
inschrijvingen meer realiseren. (In uitzonderlijke gevallen moeten/kunnen we de maximumcapaciteit
verhogen.) De betrokkenen krijgen dan een weigeringsdocument en de inschrijving wordt in het
inschrijvingsregister genoteerd ‘als niet-gerealiseerd’. Indien er na de inschrijvingsperiode een plaatsje
vrijkomt, of indien we de maximumcapaciteit verhogen, dan contacteren we chronologisch de kinderen van
de lijst met niet-gerealiseerde inschrijvingen met de vraag of er alsnog interesse is om in te schrijven in
onze school.

Bij het opvullen van een vrijgekomen plaats wordt de volgorde van de lijst van de niet-gerealiseerde
inschrijvingen (de ‘weigeringslijst’) gerespecteerd tot de vijfde schooldag van oktober.
Enkel voor de inschrijvingen voor de kleuters van het jongste geboortejaar (dit is 2016) geldt de
volgorde van de niet-gerealiseerde inschrijvingen tot en met 30 juni 2019.
Maximumcapaciteit voor onze school en het aantal beschikbare plaatsen
1. Kleuterschool
Voor de kleuterschool bepaalden we de maximumcapaciteit per geboortejaar. Bij die capaciteitsbepaling
houden we rekening met de beschikbare ruimte in de school en de beschikbare omkadering.
Maximumcapaciteit voor schooljaar 2018-2019
voor kleuterschool de Schatkist in Westmeerbeek en haar vestiging de Toverdoos in Hulshout
Geboortejaar 2016
Geboortejaar 2015
Geboortejaar 2014
Geboortejaar 2013
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26
26
26
26
26
26
26
2. Lagere school
Voor de lagere school bepaalden we de maximumcapaciteit per leerjaar. Bij die capaciteitsbepaling
houden we rekening met de beschikbare ruimte in de school en de beschikbare omkadering.

1ste leerjaar
26

2de

Maximumcapaciteit voor schooljaar 2018-2019
voor de lagere school de Schatkist in Westmeerbeek
leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
26
26
26
26

6de leerjaar
26

Op 28 februari ’18 en op 15 maart ’18 vind je op onze website en aan onze schoolpoort het
aantal beschikbare plaatsen.

Wat verwachten wij van jou op het inschrijvingsmoment?
-

een identiteitsbewijs van jouw kind (kids-ID of uittreksel uit de geboorteakte)
dat je de nodige persoonsgebonden informatie verstrekt
dat je het schoolreglement ondertekent ‘voor akkoord’. Je kan ons schoolreglement lezen op onze
website www.deschatkist.be. Op verzoek bezorgen wij een gedrukte versie.

