1.7 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN
Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject. De inschrijving van uw kind is
pas definitief als u een ondertekende en gedateerde verklaring hebt binnengebracht waaruit blijkt dat u kennis nam van de ‘Schoolbrochure met opvoedingsproject,
schoolreglement en algemene informatie’ en hiermede akkoord gaat. De inschrijving van een kleuter geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.
Er kan heel het jaar door ingeschreven worden. Er wordt best vooraf een afspraak met de directeur gemaakt.
Vanaf het schooljaar 2007‐2008 kunnen de inschrijvingen ten vroegste starten op de eerste schooldag van september voor het volgende schooljaar.
Het decreet legt een verplichte voorrangsperiode op voor kinderen die tot dezelfde leefeenheid behoren.
Er zijn ook facultatieve voorrangperiodes. Scholen in het Vlaamse gewest kunnen nu een actief inschrijvingsbeleid en een niet verplichte voorrang verlenen aan leerlingen die
voldoen aan minstens één van de vijf SES indicatoren.. Ze kunnen ook voorrang verlenen aan leerlingen die niet voldoen aan de SES indicatoren als het aantal SES leerlingen in de
school tien procent hoger ligt dan de relatieve aanwezigheid’ binnen het werkingsgebied.

INSTAPDAGEN : SCHOOLJAAR 2018 – 2019



KINDEREN GEBOREN T.E.M.

KOMEN NA …

DUS VANAF …

03/03/2016

ZOMERVAKANTIE

03/09/2018

05/05/2016

HERFSTVAKANTIE

05/11/2018

07/07/2016

KERSTVAKANTIE

07/01/2019

01/08/2016

INSTAP 1 FEBRUARI

01/02/2019

11/09/2016

KROKUSVAKANTIE

11/03/2019

23/10/2016

PAASVAKANTIE

23/04/2019

03/12/2016

HEMELVAART

03/06/2019

MAANDAG 3 SEPTEMBER 2018
alle kleuters geboren tot en met 3 maart 2016
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MAANDAG 5 NOVEMBER 2018 ‐ HERFSTVAKANTIE
alle kleuters geboren tot en met 5 mei 2016
inschrijving:
woensdag 10 oktober 2018 van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot
woensdag 10 oktober 2018 van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin
opendeur‐moment en inschrijving:
woensdag 24 oktober 2018 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin
woensdag 24 oktober 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot



MAANDAG 7 JANUARI 2019 ‐ KERSTVAKANTIE
alle kleuters geboren tot en met 7 juli 2016
inschrijving:
woensdag 28 november 2018 van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot
woensdag 28 november 2018 van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin
opendeur‐moment en inschrijving:
woensdag 19 december 2018 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin
woensdag 19 december 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot



VRIJDAG 1 FEBRUARI 2019
alle kleuters geboren tot en met 1 augustus 2016
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inschrijving:
woensdag 28 november 2018 van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot
woensdag 28 november 2018 van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin
opendeur‐moment en inschrijving:
woensdag 19 december 2018 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin
woensdag 19 december 2018 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot



MAANDAG 11 MAART 2019 – KROKUSVAKANTIE
alle kleuters geboren tot en met 11 september 2016

inschrijving:
woensdag 13 februari 2019 van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot
woensdag 13 februari 2019 van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin
opendeur‐moment en inschrijving:
woensdag 27 februari 2019 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin
woensdag 27 februari 2019 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot



DINSDAG 23 APRIL 2019 – PAASVAKANTIE
alle kleuters geboren tot en met 23 oktober 2016

inschrijving:
woensdag 13 februari 2019 van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot
woensdag 13 februari 2019 van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin
opendeur‐moment en inschrijving:
woensdag 3 april 2019 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin
woensdag 3 april 2019 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot



MAANDAG 3 JUNI 2019 – HEMELVAART
alle kleuters geboren tot en met 3 december 2016
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inschrijving:
woensdag 15 mei 2019 van 09.00 tot 10.00 u in de Duizendpoot
woensdag 15 mei 2019 van 10.30 tot 11.30 u in de Wervetuin
opendeur‐moment en inschrijving:
woensdag 22 mei 2019 van 9.15 tot 10.00 u in de Wervetuin
woensdag 22 mei 2019 van 11.00 tot 11.45 u in de Duizendpoot



MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019
STARTEN ALLE KLEUTERS GEBOREN TOT EN MET 2 MAART 2017

 INFOMOMENT: 1 maart 2019 voor alle nieuwe ouders 2018‐2019: Om 10.30 en 19.30u
 AVONDINCHRIJVING: maandag 27 mei 2018 18.00 – 20.00 u in de Wervetuin en Duizendpoot

Inschrijven gebeurt op het bureel van de directie voor de Duizendpoot of in de Wervetuin op voorziene data of na afspraak:
014/50.93.40
0495/69.16.17
directie@ks‐vorselaar.be
Lepelstraat 38a
2290 Vorselaar
Graag ISI+ of KIDS‐ID
meebrengen a.u.b.

Kleuterschool Duizendpoot & Wervetuin

Schoolreglement & infobrochure 2018-2019

20

INSCHRIJVINGSMOMENTEN IN DE GROTE VAKANTIE

 Alle werkdagen van 1 tot en met 5 juli 2018 en van 20 tem 29 augustus 2018
 Van 09.00 – 12.00 uur en 13.30 – 16.30 uur en na afspraak
 De inschrijvingen gebeuren in de Kleuterschool De Duizendpoot Lepelstraat 38 a‐ 2290 Vorselaar

U schrijft uw kind apart in voor de periode van het kleuteronderwijs en voor de periode van het lager onderwijs. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden
voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van
inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, een kopie van de KID‐ID, …).
In principe is uw kind dan ingeschreven tot op het einde van het kleuteronderwijs. Kinderen worden ingeschreven tot zolang de veiligheid wegens materiële omstandigheden niet
in het gedrang komt. Het is dus mogelijk dat op een bepaald ogenblik de inschrijvingen voor een bepaalde leeftijdsgroep afgesloten worden.
We stippen nog even aan dat het de directie in overleg met de leerkracht is die beslist in welke leerlingengroep van een bepaald leerjaar een leerling wordt opgenomen.
Wij trachten onze klasgroepen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen en dit steeds in overleg met de betrokken leerkrachten die het beste zicht hebben op de behoeften en
het kennen en kunnen van de kleuters
Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag,
kunnen die dag ingeschreven worden en onmiddellijk toegelaten worden. Als uw kind ouder is dan kan het reeds vanaf de dag van inschrijving naar school komen.
Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. In het belang van uw kleuter vragen we uw zoontje of dochtertje zo
regelmatig mogelijk naar school te brengen. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op
die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Dit houdt in dat je
doktersattesten dient voor te leggen bij afwezigheid.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en
toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met
dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.
De leerlingen zijn verplicht alle lessen en activiteiten te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
Belangrijk voor ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit: u moet er voor zorgen dat uw zoontje of dochtertje daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste
dag na de inschrijving in het vreemdelingen‐ of bevolkingsregister.
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