Inschrijven van leerlingen
4.6.1 Inschrijvingsperiode voor het volgende schooljaar:
Kleuters mogen aanwezig zijn vanaf de instapdatum volgend op de dag dat ze twee en een half jaar
oud zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen zindelijk zijn als ze naar school komen. Dit komt een
optimale werking in de kleuterklas ten goede. Toch willen we u graag ondersteunen met de
zindelijkheidstraining van uw kind. Aarzel niet om kleuterleidsters of directie aan te spreken indien u
vragen hebt hieromtrent.
De instapdata zijn:
- de eerste dag na de grote vakantie
- de eerste dag na de herfstvakantie
- de eerste dag na de kerstvakantie
- de eerste schooldag vanaf 1 februari
- de eerste dag na de krokusvakantie
- de eerste dag na de paasvakantie
- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement, de informatiebrochure en
het pedagogisch project van de school. 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, …) De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de
hele schoolloopbaan in de school (kleuter en lager). De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders
beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het
schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind
een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een
individueel aangepast programma haalbaar ziet).
De school gaat ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn
van een niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.
Bij elke wijziging van het schoolreglement vragen we ouders om een schriftelijk akkoord te tekenen.
Indien ouders niet akkoord gaan met de wijziging, wordt de inschrijving van het kind beëindigd op 31
augustus van het lopende schooljaar.
Bij de inschrijving vragen we naar allerlei informatie voor de administratieve schoolfiche van het kind.
Onze school schrijft kinderen (per periode) in volgorde in. Voor Brugge werden er 3
inschrijvingsperiodes vastgelegd:
periode 1: voorrang voor leerlingen van dezelfde leefentiteit (o.a. broers en zussen) en
kinderen van personeel
 voor kinderen van dezelfde leefentiteit (o.a. broers en zussen) van al ingeschreven
kinderen in de school
 voor kinderen van personeelsleden van de school
periode 2: sociale mix (systeem van dubbele contingentering)
De school schrijft alle kinderen in, maar in deze periode moet de school zich houden aan vooraf
afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen. Wanneer één van de contingenten vol is, wordt
de inschrijving ‘uitgesteld’ en krijgt u een definitief antwoord bij aanvang van periode 3.
Periode 3: vrije inschrijvingen
Tijdens deze periode schrijft de school alle kinderen in zolang er plaats is. Wanneer een school of
klasgroep vol is, ontvang je een formulier ‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in een
inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven en staan gerangschikt volgens de tijd
van inschrijving. Een kind dat nog geen twee jaar en zes maanden oud is, kan ingeschreven worden.
Pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5 jaar oud zijn), wordt de kleuter
opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van inschrijving invullen en
handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij
opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.
De school moet haar capaciteit vastleggen. Bijkomende leerlingen worden geweigerd eens die
capaciteit bereikt is. Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde
inschrijving en wordt als geweigerde leerling ingeschreven in het inschrijvingsregister. De volgorde
van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober
van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes (in de peuterklas)
blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de
inschrijving betrekking had.

4.6.2 Draagkracht van de school
Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot
het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder
ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er
zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving
onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school
overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de
aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het
gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang
te laten maken op basis van een individueel aangepast
curriculum.
Er word rekening gehouden met:
- de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school.
- de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal
functioneren, communicatie en mobiliteit.
- een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg.
- de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs.
- het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en
beslissingsproces.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de
inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en
uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de
disproportionaliteit.
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs,
maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde
onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg
met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd
afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken
op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het
daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
De leerlingen zijn verplicht om alle activiteiten van de leerlingengroep te volgen. Om
gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, uitzonderingen toegestaan worden
en eventuele aanpassingen gebeuren.
Het schoolbestuur weigert inschrijving van leerlingen die het vorige of het daaraan voorafgaande
schooljaar definitief werden uitgesloten uit de school.

Scholen die lid zijn van een LOP moeten hun gemotiveerde beslissing ook binnen dezelfde termijn
overmaken aan de voorzitter van het LOP. Het LOP zal automatisch bemiddelen om een nieuwe
school te vinden voor de betrokken leerling.
Scholen die niet tot een LOP behoren melden dit aan het Departement Onderwijs. Het Departement
duidt een LOP aan dat de bemiddeling op zich zal nemen. Het aangeduide LOP neemt contact op
met de ouders.
Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overleg Platform Brugge.
Contactadres LOP Basisonderwijs (Lokaal Overleg Platform)
Jo De Potter
LOP-deskundige SO Kortrijk-Menen, BaO Brugge, SO Brugge-Blankenberge
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
AFDELING BASISONDERWIJS, DKO en CLB – SCHOLEN EN
LEERLINGEN
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
M +32 490 58 99 61
jo.depotter@ond.vlaanderen.be
Na bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake
Leerlingenrechten. Deze gegevens staan ook vermeld op het document van weigering.
Commissie inzake leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 4A10
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
02/553 92 12
4.6.3 Doorlopen van inschrijving
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de
overgang naar het eerste leerjaar.
4.6.4 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden
voldoet. Ouders kunnen hun kind pas in het eerste leerjaar inschrijven vanaf september van het jaar
waarin het zes jaar wordt.
4.6.5 Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een
taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig
acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze
taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast
taaltraject.
4.6.6 Het rijksregisternummer
Het Departement Onderwijs gebruikt het rijksregisternummer van de leerlingen voor de controle op
het aantal ingeschreven leerlingen en de leerplicht. De ouders moeten ons dit nummer meedelen. We
verbinden er ons toe om het rijksregisternummer enkel te gebruiken in de betrekking met de afdeling
informatica van het Departement Onderwijs en enkel in verband met de controle op de leerplicht en
de controle op de inschrijving.

4.6.7 Omgaan met leerlingengegevens
De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke
gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te
laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.
Ouders hebben het recht om informatie over hun kind te vragen. Ook kan er in overleg met de school
en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de
overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan
informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals gegevens over
onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten, …
4.6.8 Neutrale houding bij scheiding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt
de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school
de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

