Wat als de wachtlijst niet meer geldt?

(inschrijvingen schooljaar 2018-2019)

Als één of meer van de scholen die u hoger gerangschikt had, geen plaats meer heeft, komt uw kind
automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er later toch een plaats vrijkomt in een
school waar uw kind op de wachtlijst staat, kan u uw kind nog in die school inschrijven. Dat kan
zelfs als uw kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt daarvoor
automatisch met u contact op. De wachtlijst geldt tot en met 5 oktober 2018 voor alle kinderen.
Enkel voor kleuters geboren in 2016 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2019. De wachtlijst wordt
opgesteld op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de officiële woonplaats van het kind en de
school. Met het criterium ‘voorkeur’ wordt geen rekening meer gehouden.
Na het vervallen van de wachtlijst zal de school de volgende criteria voor de verder inschrijvingen hanteren:
•

de broers en zussen van de kinderen die reeds op de school zitten prioriteit geven: de eerdere
aanvragen (telefonisch of schriftelijke) proberen ‘op te vissen’ en dit met de volgende criteria als
richtlijn:
o Broers en zussen herenigen in de school
o Pleegkinderen voorrang geven
o Plus kinderen voorrang geven
o Gerichte (nieuwe) schoolkeuze opnieuw een kans geven

doel: de last voor ouders ‘verschillende schooltrajecten’ tijdens de ochtendspits vermijden
doel: ouders die de voorrangsregeling broer/zus misten nog een mogelijkheid geven om zich in te schrijven
•

De wachtlijst als leidraad blijven gebuiken voor het contacteren van mogelijk nieuwe leerlingen
indien er zich nog vrije plaatsen aanbieden

Doel: ouders met een gerichte Freinet-schoolkeuze terug een kans geven
•

De mensen die ‘binnen wandel(d)en op zoek naar een plaats’ opnieuw contacteren

Doel: ouders met een gerichte Freinet-schoolkeuze terug een kans geven, een optimale bezetting voorzien
van de klassen zonder in overcapaciteit te gaan
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