HOE INSCHRIJVEN IN DE FREINETSCHOOL DEKOORDDANSER ?

Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, leggen we in de Freinetschool De Koorddanser een maximumcapaciteit
per geboortejaar/klasgroep vast. Om dit op de meest rechtvaardige manier te doen, hanteren we een procedure.
We volgen hierbij de regelgeving door het departement Onderwijs opgesteld.
We nemen je even mee.
1. School bepaalt capaciteit
Voor het geboortejaar 2012, de peuterklas ;
het geboortejaar 2011, de eerste kleuterklas ;
het geboortejaar 2010, het tweede kleuterklas ;
het geboortjejaar 2009, de derde kleuterklas
leggen we de maximum capaciteit vast op 19 lln.
Voor klas 1 tot en met klas 6 (we werken met jaarklassen) is de maximum capaciteit eveneens 20 lln.
We leggen een maximumcapaciteit voor anderstalige nieuwkomers vast op 3 lln. per geboortejaar voor het
kleuter en 3 lln. per klasgroep van het lager.
2. Start van de inschrijvingen
Voor het schooljaar 2014‐2015
Vanaf 1/09/2013 kunnen volgende kinderen ingeschreven worden :
 broers en zussen die al ingeschreven zijn
 kinderen van contractueel personeel van de school
Vanaf 1/03/2014 staat de inschrijving ‘open’ voor iedereen volgens het principe ‘eerst komt – eerst maalt’.
3. De inschrijving
Bij de inschrijving van leerlingen, volgt de school het principe van ’eerst komt – eerst maalt’. We moeten dus
de chronologie respecteren.
De school gebruikt een opgelegd model van inschrijvingsregister.
Ouders ondertekenen voor akkoord het schoolreglement en het pedagogisch project.
Vanaf dan is de leerling ingeschreven in de school.
4. Weigeren
De school MOET een leerling weigeren:




als de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden zal voldoen (bij de instap);
als de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende scholen;
als de capaciteit is bereikt.

De school 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;
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.
Ouders kunnen tegen een niet‐gerealiseerde inschrijving een klacht indienen bij de Commissie inzake
leerlingenrechten. Er kan ook bemiddeling georganiseerd worden. Bij weigering omwille van draagkracht
wordt de bemiddeling automatisch opgestart.
Plaatsen die later vrijkomen, worden tot minimaal de vijfde schooldag van oktober ingevuld met leerlingen
die omwille van capaciteit werden geweigerd. En dit in de volgorde dat ze zich aangediend hebben voor
inschrijving. Voor kleuters geboren in het meest recente kalenderjaar, wordt deze volgorde gerespecteerd
tot en met de eerste schooldag van september van het schooljaar volgend op het schooljaar waarop de
inschrijving betrekking had.
5. Overcapaciteit
Een school kan voor bepaalde categorieën van leerlingen toch overgaan tot een inschrijving ook al zijn er
voordien reeds leerlingen geweigerd omwille van de overschreden capaciteit.
Een school in het basisonderwijs KAN in overtal gaan voor:


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 buitengewoon onderwijs na verblijf, in het lopende of het voorgaande
schooljaar, in het gewoon onderwijs met GON;



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.

Tot zover de procedure. We hopen hiermee duidelijkheid te scheppen in deze toch wel complexe materie. Mocht u
nog vragen hebben, laat dan niet na de school te contacteren.
Met vriendelijke groet,
Wim De Baets
Directeur
051/488 576

