
INSCHRIJVINGEN TER DREEF: voornaamste informatie 
(zie ook: schoolreglement) 

 
Algemene informatie en maximum capaciteiten in  

kleuter- en lagere school TER DREEF 
 
- De inschrijving van een nieuwe kleuter of lagere schoolkind voor schooljaar 2014-2015 kan 

voor het eerst gedaan worden op de OPENDEURDAG van 15 MAART 2014 (uurregeling: 
van 10 u tot 12 u) en kan daarna, na telefonische afspraak met de directeur of de administratieve 
medewerker, altijd tijdens de schooluren worden gedaan. De inschrijvingen gebeuren 
chronologisch: zolang de maximum capaciteit niet is bereikt kan de inschrijving doorgaan. 
Uitzondering op bovenstaande regel: de broers of zussen van kinderen die al schoollopen in 
Ter Dreef (en de kinderen van personeelsleden). Deze hebben (wettelijk) voorrang bij 
inschrijving; zij kunnen al inschrijven in de periode 12 tot en met 26 februari 2014 tijdens de 
schooluren. 
 

- Kleuters die per 1 september 2014 overstappen vanuit de kleuterschool Ter Dreef naar de lagere 
school Ter Dreef zijn automatisch ingeschreven op voorwaarde dat de ouders het 
schoolreglement van de lagere school Ter Dreef voor akkoord komen ondertekenen, de 
inschrijvingsdocumenten verifiëren en intekenen in het inschrijvingsregister. 
 

- Voor alle leeftijdsgroepen van kleuters of leerjaren van de lagere school geldt een zogenaamde 
“maximumcapaciteit” wat betekent dat er een grens is gesteld aan het aantal mogelijke 
inschrijvingen. De instelling van een grens aan het aantal inschrijvingen heeft een tweevoudig 
doel: 
o vermijden dat er bij grotere aantallen kinderen per geboortejaar te weinig lestijden 

beschikbaar komen om verder kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen verschaffen 
o vermijden dat er bij te grote aantallen kinderen de klasseninfrastructuur niet meer zou 

volstaan. 
 

- De maximum capaciteiten voor het schooljaar 2014-2015 in Ter Dreef zijn: 
 

KLEUTERSCHOOL TER DREEF 
geboortejaar 2012 geboortejaar 2011 geboortejaar 2010 geboortejaar 2009 totaal 

48 48 48  48 192 
De situatie op vandaag is dat de maximum capaciteit al is bereikt voor de geboortejaren 2009, 
2010,2011. 
 

LAGERE SCHOOL TER DREEF 
Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 totaal 

48 48 48 48 48 48 288 
 
Eens de maximumcapaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Voor elk  
geweigerd kind wordt een weigeringsdocument overgemaakt aan de ouders. 
 

- Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) 
met het pedagogisch project en het schoolreglement. 
Bij de inschrijving van het kind, zullen we de ouders bevragen over de organisatie van het 
ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat 
beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet akkoord 
van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.  
 
 



 

Wat verwachten wij van u indien u een kind wil inschrijven? 
 

o dat u meebrengt: de SIS kaart en een ziekenfondsvignet 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. 
 

INSTAPDATA voor kleuters geboren in 2012  

Instapdatum   Wanneer   Voor kleuters geboren vóór 
of op   

1 september 2014 Eerste schooldag na de 
zomervakantie  1 maart 2012 

3 november 2014 Eerste schooldag na de 
herfstvakantie  4 mei 2012 

5 januari 2014 Eerste schooldag na de 
kerstvakantie  5 juli 2012 

1 februari 2014 Eerste schooldag van februari 
(teldag)  1 augustus 2012 

23 februari 2014 Eerste schooldag na de 
krokusvakantie 23 augustus 2012 

20 april 2014 Eerste schooldag na de 
paasvakantie 

20 oktober 2012 

18 mei 2014 Eerste schooldag na 
Hemelvaartsdag 18 november 2012 

NIET meer instappen in schooljaar 
2014-2015 (maar pas in september 
2015). Maar WEL mogelijkheid tot 

inschrijven. 

   31 december 2012 

INSTAPDATA voor kleuters geboren in 2011 – schooljaar 2013-2014 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Instapdatum   Wanneer   Voor kleuters geboren vóór 
of op   

2 september 2013  Eerste schooldag na de 
zomervakantie  2 maart 2011  

4 november 2013  Eerste schooldag na de 
herfstvakantie  4 mei 2011  

6 januari 2014  Eerste schooldag na de 
kerstvakantie  6 juli 2011  

1 februari 2014  Eerste schooldag van februari 
(teldag)  1 augustus 2011  

10 maart 2014  Eerste schooldag na de 
krokusvakantie  10 september 2011  

22 april 2014  Eerste schooldag na de 
paasvakantie  22 oktober 2011 

2 juni 2014  Eerste schooldag na O.H.-
Hemelvaart  2 december 2011  


