INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020
ENKEL VOOR NIEUWE KLEUTERS EN NIEUWE LEERLINGEN
Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het
decreet basisonderwijs. Met deze regels wil men de inschrijvingen in betere banen leiden. In
het kader hiervan geven wij u graag onderstaande informatie mee.
Kinderen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen, halfbroers en halfzussen, kinderen die
onder hetzelfde dak wonen) van al ingeschreven leerlingen van onze basisschool en kinderen
van het personeel van de school zijn een voorrangsgroep om in te schrijven.
De inschrijvingen voor deze groep kinderen loopt in onze school van maandag 7 januari 2019
tot en met donderdag 28 februari 2019. Kinderen van dezelfde leefeenheid en kinderen van
personeel die van deze voorrang geen gebruik maken in deze periode, verliezen het
voorrangsrecht.
De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op vrijdag 1 maart 2019.
Alle scholen zijn verplicht om een maximumcapaciteit te bepalen. In bijlage (zie keerzijde)
vindt u de maximumcapaciteit voor onze vestigingsplaats:
Remi-Baertlaan 2, 8793 Sint-Eloois-Vijve
Elk jaar opnieuw wordt de capaciteitsbepaling per vestigingsplaats opgemaakt. Deze wordt
kenbaar gemaakt via onze schoolwebsite: www.duizendpluspoot.be en via een schrijven aan
alle ouders of via de digitale nieuwsbrief.
In de hoop u met deze info van dienst te zijn geweest.
Vriendelijke groet
An Van Neste
directeur
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CAPACITEITEN
De vastgelegde capaciteiten
Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal
leerlingen ziet.
Datum opmaak capaciteit
Dag

0

1

Maand 1

1

2

Jaar

2

0

1

8

Het inschrijvingsregister geldt voor het schooljaar
2

0

1

9

-

2

0

2

0

De aantallen (ingeschreven leerlingen en aantal vrije plaatsen) die je hieronder in
de tabellen aantreft, zijn een simulatie van de toestand op 1 september 2018 zonder rekening te
houden met kinderen die in onze school zullen starten op 1 september 2018.
Vrije Basisschool DUIZENDPLUSPOOT
Instellingsnummer

0

1

9

8

7

7

Volgnummer vestigingsplaats 0 1
Straat en nummer
Postnummer en gemeente

Remi-Baertlaan 2
8793 Waregem

Telefoonnummer 056 60 57 62
Capaciteit

Aantal ingeschreven
leerlingen i/h voorafgaande
geboortejaar/leerjaar

Aantal vrije plaatsen

Totaal kleuteronderwijs

125

79

46

Totaal lager onderwijs

200

145

55

Totaal vestigingsplaats

325

209

116

Niveau
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