Inschrijven nieuwe leerlingen
geboortejaar 2016

Beste ouders,
In overeenstemming met het inschrijvingsdecreet gelden volgende inschrijvingsperiodes
voor alle basisscholen in Maldegem.
Wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn uitzonderingen.
Bepaalde kinderen krijgen voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de anderen.

De inschrijvingsperiodes voor geboortejaar 2016 zijn:



Elk kind die een broertje of zusje op de school heeft, krijgt voorrang bij inschrijving.
Deze inschrijvingen gaan door van maandag 5 februari tot en met vrijdag 23 februari
2018. Wie in deze periode niet inschrijft, verliest zijn voorrangsrecht.



Daarna krijgen de kinderen van het personeel recht op voorrang bij inschrijving. Zij
kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 26 februari tot en met vrijdag 9 maart
2018. Wie in deze periode niet inschrijft verliest zijn voorrangsrecht.



Vanaf maandag 12 maart 2018 kan verder vrij worden ingeschreven tot zolang de
maximumcapaciteit wordt bereikt.

De capaciteit voor onze scholen is als volgt:
De Driesprong

De Rakkertjes

kleuter

125

100

lager

360

nvt

Kinderen die al naar onze school gaan, blijven ingeschreven voor de duur van de hele schoolloopbaan in
het basisonderwijs. U hoeft deze dus niet opnieuw in te schrijven.

Kleuters die dít schooljaar (2017-2018) mogen starten, kunnen steeds doorlopend
worden ingeschreven.

Basisschool De Driesprong
Katsweg 1 - 9990 Maldegem
tel. 050 72 88 85
bs.maldegem@g-o.be
www.de3sprong.be

Wijkschool De Rakkertjes
Mottedreef 6 - 9990 Maldegem
tel. 0475 89 33 39

Alle nieuwe kleuters en hun ouders kunnen kennis maken met één van onze scholen
tijdens onderstaande curieuzeneuzedagen ( telkens tussen 9u en 10 uur)
Kleuterschool De Rakkertjes

Kleuter- en basisschool De Driesprong

17 oktober 2017

16 oktober 2017

13 december 2017

12 december 2017

25 januari 2018

26 januari 2018

3 mei 2018

3 mei 2018
18 juni 2018

Verdere informatie rond dit inschrijvingsrecht kan u bekomen via
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/inschrijven-in-een-school-in-15-vragen

Met vriendelijke groeten,
Nina Beeckmans
Directeur
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