
Inschrijvingen 

Vaste instapdagen voor de kleinsten 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het 

pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij 

ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school 

te veranderen of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.   

  

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de 

vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel een bestaand verslag 

gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het 

CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, 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.  

 Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet 

akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende 

schooljaar.  

  

1. Inschrijvingsperioden  

- Inschrijving van de instappers (°2021) met voorrang als broer / zus of kind van personeel: op de 

school – de data worden later bekendgemaakt.  

Ouders die zich later aanmelden krijgen geen voorrang, maar moeten hun kind aanmelden via de 

website www.meldjeaan.be.  

- Algemene inschrijvingsperiode: maart voorafgaand aan het nieuwe schooljaar.  

Voor alle scholen op het grondgebied Gent moet elk kind vooraf aangemeld worden via de website 

www.meldjeaan.be.  De aanmelding leidt pas tot een echte inschrijving als er voldoende plaats is.  

- Tijdens het schooljaar gebeuren inschrijvingen na afspraak met de directie.  

  

2. Duur van de inschrijving  

Een leerling blijft ingeschreven voor de hele duur van het basisonderwijs, vanaf de instapdatum tot het einde 

van het zesde leerjaar. Wij vragen om elk jaar de inschrijving opnieuw te bevestigen vóór 30 juni van het 

lopende schooljaar. De school geeft daarvoor vóór 15 juni een formulier mee dat de ouders ingevuld 

terugbezorgen.  

  

3. Vanaf wanneer kan u een kind inschrijven?  

- aanmelden via de website www.meldjeaan.be. Kinderen die via die website aangemeld worden:   

- krijgen voorrang op kinderen van wie de ouders geen gebruik maakten van de website;  

- worden gerangschikt volgens: afstand ‘thuis – school’ of afstand ‘werkplek – school’  

(dichter = hoger in rang);  

- kunnen bij verschillende scholen tegelijk aangemeld worden.  

Alle data worden later medegedeeld.  

http://www.meldjeaan.be/
http://www.meldjeaan.be/
http://www.meldjeaan.be/
http://www.meldjeaan.be/
http://www.meldjeaan.be/
http://www.meldjeaan.be/


4. Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van de volgende instapdagen: 

De instapdata voor het schooljaar 2022-2023 zijn:  

• 1 september 2022 voor kleuters geboren uiterlijk op 1 maart 2020 

• 7 november 2022 voor kleuters geboren uiterlijk op 7 mei 2020 

• 9 januari 2023 voor kleuters geboren uiterlijk op 9 juli 2020 

• 1 februari 2023 voor kleuters geboren uiterlijk op 1 augustus 2020 

• 27 februari 2023 voor kleuters geboren uiterlijk op 27 augustus 2020 

• 17 april 2023 voor kleuters geboren uiterlijk op 17 oktober 2020 

• 22 mei 2023 voor kleuters geboren uiterlijk op 22 november 2020. 

Op de website van de Vlaamse overheid kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind berekenen. 

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar school. 

Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in de kleuterklas.                                                                                                          

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Nieuwe inschrijving nodig? 

Door het schriftelijk goedkeuren van ons pedagogisch project en dit schoolreglement, is je kind ingeschreven in 

onze school. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind normaal bij ons ingeschreven. Is je kind ingeschreven in onze 

kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs. 

Onderwijsloopbaan 

Taalscreening niveau Nederlands 

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een taalscreening (KOaLA-proef) uitvoeren. 

Die taalscreening onderzoekt hoe goed je kind Nederlands kan. Indien op basis van de resultaten blijkt dat je 

kind het Nederlands niet genoeg beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat aansluit bij zijn 

specifieke noden. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen sowieso een 

aangepast taalintegratietraject. 

Naar het lager onderwijs 

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt voor 1 januari van 

het lopende schooljaar). De klassenraad van het kleuteronderwijs en indien nodig het lager onderwijs, hebben 

een belangrijke rol bij de toelating tot het lager onderwijs. Het is belangrijk dat je kind in het voorafgaande 

schooljaar 290 halve dagen effectief aanwezig was in het kleuteronderwijs. Was je kind geen 290 halve dagen 

effectief aanwezig in het kleuteronderwijs? Dan gelden er strengere toelatingsvoorwaarden tot het lager 

onderwijs. 

Misschien wil je je kind vroeger naar het lager onderwijs laten gaan. De overstap hangt dan af van de beslissing 

van de klassenraad van het kleuteronderwijs en eventueel ook van die van het lager onderwijs. Daarnaast moet 

ook het CLB een advies geven over de vervroegde instap. 

Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog niet klaar voor de 

lagere school? Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen. Zowel de klassenraad van het 

kleuteronderwijs als het CLB geven je een advies. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter


Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs 

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je kind een doorlopend leerproces 

kan volgen. We stemmen de lessen zoveel mogelijk af aan de ontwikkeling van je kind. 

De klassenraad beslist, in overleg met het CLB, of je kind wel of niet kan overgaan naar een volgend jaar. De 

beslissing om niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor je kind de beste oplossing is. 

We doen dat in het belang van de ontwikkeling van je kind. We motiveren die beslissing schriftelijk en lichten ze 

mondeling toe. We geven ook aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar voor je kind 

zijn. 

Indeling in leerlingengroepen 

Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, 

terechtkomt. Ook bij de overgang naar een ander jaar beslissen wij autonoom in welke groep je kind zal zitten. 

Soms delen we de leerlingengroepen opnieuw in als er nieuwe leerlingen bij komen. 

Langer in het lager onderwijs 

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs meer volgen, tenzij de 

klassenraad van de school waar je kind het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde een gunstig advies 

geeft. Deze klassenraad geeft dit advies op jouw vraag. Na kennisneming van de toelichting bij het advies van de 

klassenraad neem jij als ouder een beslissing. 

Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog één schooljaar lager onderwijs 

volgen. Daarvoor is wel een gunstig advies van de klassenraad waar je kind het voorafgaande schooljaar lager 

onderwijs volgde en een advies van het CLB nodig. Ze geven dit advies op jouw vraag. De klassenraad kan ook 

aan het CLB de vraag stellen om een advies te geven. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de 

klassenraad en het CLB, neem jij als ouder een beslissing. 

Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar. 

Uitschrijving 

De inschrijving van je kind stopt als: 

• je zelf beslist dat je kind onze school verlaat; 

• je kind door een tuchtmaatregel definitief van onze school wordt gestuurd; 

• een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind niet mogelijk is om 

het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. De inschrijving van je kind kan dan na overleg met 

jou en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we 

een individueel aangepast programma haalbaar zien; 

• Een gewijzigd verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind niet 

mogelijk is om het individueel aangepast curriculum te blijven volgen. De inschrijving van je kind kan dan 

na overleg met jou en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende 

schooljaar. 

• je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement. De inschrijving van je kind stopt dan 

op het einde van het lopende schooljaar. 


