
Inschrijven in onze school voor schooljaar 2020-2021 

Wil je je kind inschrijven in onze school? Dan is het handig dat je weet welke stappen je moet zetten. 

Hier de belangrijkste regels en tips. 

  

1. Moet ik mijn kind inschrijven? 

Je moet inschrijven: 

- als je kind voor het eerst naar school gaat (geboortejaar 2018) 

- als je kind van school verandert 

 Als je kind in dezelfde school blijft, dan hoef je niet elk jaar opnieuw in te schrijven. Wil je graag een kopie van inschrijving? 

Vraag er gerust naar tijdens het inschrijven. 

 

2. Wanneer starten de inschrijvingen? 

Inschrijven doe je in het schooljaar vóór je kind naar school gaat tenzij je van school verandert in de loop van een schooljaar.  

 

3. Als ik als eerste mijn kind inschrijf, krijgt het dan ook als eerste een plaats? 

De basisregel is: wie als eerste inschrijft, krijgt als eerste een plaats. 

Maar er zijn uitzonderingen:  

 

Sommige kinderen krijgen voorrang.  

Zij schrijven in vanaf maandag 21 oktober 2019 vanaf 8u.35 tot en met vrijdag 15 november 2019 om 15u.  

In onze school krijgen volgende kinderen voorrang bij het inschrijven. 
 

1. Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school.  

Ook stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.  

2. Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers … 
 

Wie vergeet in te schrijven met voorrang, verliest zijn voorrang. 

 

Kinderen zonder voorrang.  

Er is een informatieve avond voor nieuwe ouders op maandag 3 februari 2020 om 19u.30 in school. 

Daarna kunnen de kinderen zonder voorrang digitaal  inschrijven.  

Hierbij wordt de tijdslijn en aanmeldingsprocedure gevolgd vastgelegd door de Vlaamse regering. 

 

 
 

Graag een seintje vooraf via christine.demol@derevinze.be of neem telefonisch contact op met de school: 050 211321.  

Ook als je niet kan komen naar de informatieve avond, verwittig ons.  
 

U moet zich bij inschrijving wel akkoord verklaren met het schoolreglement en de pedagogische aanpak van de school.  

Breng altijd de ISI+kaart van je kind mee bij inschrijving.  

  

4. Wanneer is een school vol? 

Elke school bepaalt zelf hoeveel leerlingen ze kan inschrijven.  

Voor de inschrijvingen beginnen, moet de school het juiste aantal plaatsen bekend maken.  

In onze school is dat 50 kinderen per geboortejaar.  De maximumcapaciteit voor onze school is 500 leerlingen.  

 

5. Wat gebeurt er als mijn kind op school geweigerd wordt ? 

De naam van uw kind wordt genoteerd in het inschrijvingsregister, uw kind krijgt een rangnummer en u ontvangt een 

weigeringsattest. Tot de tiende schooldag van het nieuwe schooljaar kunt u met dat rangnummer aanspraak maken op een 

vrijstaande plaats. Indien er toch nog vrije plaatsen komen na het bereiken van de maximumcapaciteit dan zal de school u 

verwittigen rekening houdend met de volgorde van aanmelding.  

Je kan je ook aanmelden in andere vrije scholen in Torhout: zie http://www.sint-rembert.be/ 
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6. Kan mijn kind nog van school veranderen als het al ingeschreven is? 

Ja dat kan. Je kan je kind inschrijven in een andere school.  Dat kan op elk moment van het schooljaar.  

 

7. Op welke leeftijd mag mijn kind dan na inschrijving starten in de kleuterschool? 

Je kind kan de eerste keer naar school als het tussen 2,5 jaar en 3 jaar is. 

Er start een groep kleuters op de eerste schooldag: 

 na de zomervakantie 

 na de herfstvakantie 

 na de kerstvakantie 

 van februari 

 na de krokusvakantie 

 na de paasvakantie 

 na Hemelvaartsdag 

  

De laatste donderdag voor de instap van je kleuter kan je een bezoek brengen aan de klas.  

  

Gescheiden ouders 

- Het beste is dat jullie je kind samen inschrijven op school. Kan er maar één ouder?  

 Dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving.  

 Ben je niet akkoord met de inschrijving? Dan dien je contact op te nemen met de school. 

- Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene  

 en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo'n inschrijving weigeren. 

  

  

De inschrijvingen in de verschillende leerjaren, toestand op 01/09/2019.   

 

 

geboren Groepen in 19-20 aantal  
2018 Starten in 20-21   

2017 Starten in 19-20 50 geen inschrijving meer mogelijk 

2016 1ste kleuter 41 9 plaatsen 

2015 2de kleuter 48 2 plaatsen 

2014 3de kleuter 46 4 plaatsen  

2013 1ste leerjaar 60 12 plaatsen 

2012 2de leerjaar 50 geen inschrijving meer mogelijk 

2011 3de leerjaar 68 4 plaatsen 

2010 4de   leerjaar 63 9 plaatsen 

 2009 5de  leerjaar 54 geen inschrijving meer mogelijk 

2008  6de   leerjaar 41  9 plaatsen 
 

 

 

 

 

 


