
 

 

 

Beste ouders, 

 
Onze school wil u graag informeren over het inschrijvingsbeleid. Dit werd 

ons opgelegd door de overheid. Het hoofddoel van zo’n inschrijvingsbeleid 
is het creëren van een sociale mix op school. 

 
Voor de leerlingen die reeds ingeschreven zijn op onze school 

verandert er niets. Hun plaats blijft gewaarborgd, u hoeft uw 
kind(eren) niet opnieuw in te schrijven. 

 
De nieuwe leerlingen dienen wel rekening te houden met het nieuwe 

inschrijvingsbeleid. Voor alle Dendermondse  basisscholen gelden dezelfde 
voorwaarden en datums. Elke school diende ook capaciteiten door te 

geven en deze kunnen per school verschillen. Hierdoor kan een school niet 
meer leerlingen aannemen dat het aantal dat vooraf werd bepaald. 

 

Het is dus belangrijk om nieuwe leerlingen tijdig en in de juiste 

periode in te schrijven. 

Indien u mensen kent uit naburige gemeenten, die niet op het 

grondgebied Dendermonde wonen en die toch geïnteresseerd zijn in onze 

school, geef dan gerust deze brief even door. 

Voor verdere vragen  kan u steeds terecht op het secretariaat of 

telefonisch op het nummer 052/21 28 95. Voor een inschrijving maakt u 

liefst een afspraak met de directie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anneke Gabriel 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 



De 1ste inschrijvingsperiode = voor kinderen die kunnen genieten van de voorrangsregel, 

deze periode loopt van 1 februari 2018 tot en met 28 februari 2018. 

 

Inschrijven kan telkens tijdens de schooluren. 

 

Kinderen die tot (één van) volgende groepen behoren kunnen ingeschreven worden: 

• Kinderen van dezelfde leefeenheid (gezin, broers/zussen). 

• Kinderen van personeelsleden. 

• Kinderen geboren in 2016 kunnen (moeten) best van deze periode gebruik maken 

om zeker een plaatsje te hebben. 

 

 

 

 

De 2de inschrijvingsperiode loopt van 1 maart 2018 tot en met 30 maart 2018. 

 

Inschrijven kan telkens tijdens de schooluren. 

 

Volgende kinderen kunnen ingeschreven worden: 

• Indicatorleerlingen, dit zijn kinderen die: 

- genieten van een studietoelage, of 

- niet-thuiswonend zijn (geplaatste kinderen), of 

- behoren tot de trekkende bevolking, of 

- waarvan de mama geen diploma heeft van het volledig secundair onderwijs. 

• Niet-indicatorleerlingen (alle andere kinderen). 

 

 

 

De 3de inschrijvingsperiode loopt vanaf 16 april 2018. 

 

Inschrijven kan telkens tijdens de schooluren. 

 

• Vrije inschrijvingen voor iedereen tot de maximum capaciteit bereikt is. 

 

 

 

  
 
 
 
 

 


