
 
Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 in 

de lagere school Ter Dreef 
 

TIJDSLIJN 

 

Kleuters die overstappen van de kleuterschool Ter Dreef  
naar de lagere school Ter Dreef. 

 
Kleuters die op 1 september 2019 de overstap maken van de kleuterschool naar de lagere 
school moeten niet terug inschrijven. Hun inschrijving loopt door van de kleuterschool naar 
de lagere school.  
Voorwaarde is wel dat de ouders het schoolreglement en het pedagogisch project van de 
lagere school Ter Dreef voor akkoord komen ondertekenen. 
 

ANDERE LAGERE SCHOOLKINDEREN 
 
• Lagere schoolkinderen die behoren tot een voorrangsgroep (dit zijn: 

broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de kleuterschool Ter Dreef 
of in de lagere school Ter Dreef en kinderen van het personeel) kunnen ingeschreven 
worden vanaf 11 maart tot en met 22 maart 2019 telkens tussen 8.30 uur en 
16.30 uur.  

      De inschrijvingen verlopen chronologisch tot de maximumcapaciteit is bereikt. 
 
• Andere lagere schoolkinderen (die niet behoren tot een voorrangsgroep) kunnen 

ingeschreven worden op 23 maart 2019. Op die dag kan u inschrijven van 9 tot 11 
uur.  
Daarna kan u elke schooldag komen inschrijven tussen 8.30 en 16.30 uur. 
De inschrijvingen verlopen chronologisch, tot de maximumcapaciteit is bereikt. 
 
 

PRAKTISCHE MODALITEITEN 

 
• Voor kleuters die overstappen van de kleuterschool Ter Dreef naar de lagere 

school Ter Dreef. 
We vragen de betrokken ouders om de nodige formaliteiten (ondertekenen van 
schoolreglement en pedagogisch project) te komen afhandelen tijdens de hierboven 
staande inschrijvingsperiodes (d.w.z. voor de kinderen behorende tot een 
voorrangsgroep van 11 tot 22 maart en voor de andere kinderen op 23 maart). 
 Wie de overgang niet wenst te maken meldt dit schriftelijk aan de directeur. De plaats 
van de betrokken leerling wordt dan opengesteld voor een nieuwe leerling.  
 

• Voor wie zich komt inschrijven: wat verwachten wij van u ?  

o dat u meebrengt: de kids-ID van het kind  
o dat u de nodige persoonsgebonden informatie verstrekt 



o dat u het schoolreglement voor akkoord ondertekent: dit schoolreglement kan 
worden nagelezen op onze websites; op verzoek bezorgen wij u een gedrukte 
versie. 
 

MAXIMUM CAPACITEIT en AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN 

 
Conform de decretale regels bepalen wij de maximumcapaciteit per leerjaar. Bij die 
capaciteitsbepaling houden we rekening met de beschikbare ruimte in de school en met de 
beschikbare omkadering.  
 
De maximum capaciteiten en het aantal beschikbare plaatsen voor schooljaar 
2019-20 zijn: 

LAGERE	SCHOOL	TER	DREEF	
	 Leerjaar 

1 
Leerjaar 

2 
Leerjaar 

3 
Leerjaar 

4 
Leerjaar 

5 
Leerjaar 

6 
 

totaal 
Maximum	capaciteit	 48 48 48 48 48 48 288 
Aantal	vrije	plaatsen	 1	 2	 1	 0	 0	 1	 	
	

Op 23 maart 2019 en op 24 maart 2019 vindt u op onze website en op het mededelingenbord 
een update van het aantal beschikbare plaatsen.  

Update 23 maart 2019. 

LAGERE	SCHOOL	TER	DREEF	
	 Leerjaar 

1 
Leerjaar 

2 
Leerjaar 

3 
Leerjaar 

4 
Leerjaar 

5 
Leerjaar 

6 
 

totaal 
Maximum	capaciteit	 48 48 48 48 48 48 288 
Aantal	vrije	plaatsen	 2	 2	 1	 0	 0	 2	 	
 

Update 24 maart 2019. 

LAGERE	SCHOOL	TER	DREEF	
	 Leerjaar 

1 
Leerjaar 

2 
Leerjaar 

3 
Leerjaar 

4 
Leerjaar 

5 
Leerjaar 

6 
 

totaal 
Maximum	capaciteit	 48 48 48 48 48 48 288 
Aantal	vrije	plaatsen	 1	 0	 1	 0	 0	 2	 	
 
 

ALGEMENE REGELS bij INSCHRIJVING 
 
Een kind is pas ingeschreven in onze school als zijn ouders instemmen met het pedagogisch 
project en het schoolreglement. Beide ouders moeten ook achter de schoolkeuze staan. Indien 
we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, dan kunnen we het kind 
niet inschrijven.  



Inschrijvingen worden gerealiseerd zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Eens de 
maximumcapaciteit van een groep bereikt is kunnen we geen bijkomende inschrijvingen meer 
realiseren. In voorkomend geval krijgen de betrokkenen een weigeringsdocument en wordt hun 
inschrijvingsvraag in het inschrijvingsregister opgenomen als ‘niet gerealiseerde inschrijving’. 
Komt er na de inschrijvingsperiode een plaats vrij, dan contacteren we chronologisch de 
leerlingen van de lijst met niet-gerealiseerde inschrijvingen met de vraag of ze nog interesse 
hebben om vooralsnog ingeschreven te worden in onze school. We werken met deze lijst tot 7 
oktober 2019.  
 
	


