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Machelen, 6 februari 2018 

 

Betreft: Inschrijvingen voor het schooljaar 2018 – 2019 

 

Geachte ouders, 

Het decreet Gelijke Onderwijskansen verplicht scholen er toe een heel strikt 

inschrijvingsbeleid te voeren.  Wanneer de school een inschrijvingsstop moet invoeren 

omwille van plaatsgebrek, krijgen de kleuters en leerlingen die eerst zijn ingeschreven 

voorrang. De school kan slechts beperkt afwijken van deze regel en tijdelijk voorrang geven 

aan broers en zussen en kinderen van personeelsleden: 

 

In onze school “ De Windroos – Machelen “ geldt de volgende voorrangsregel: 

1.Broers en zussen van eigen leerlingen (kinderen van dezelfde leefeenheid): 

 

Van donderdag 1 maart 2018  tot en met vrijdag 16 maart 2018 

tijdens de schooldagen  

Wie zich voor het schooljaar 2018-2019 wenst in te schrijven, al een broer of zus in deze 

school heeft en gebruik wil maken van de voorrangsperiode doet een “vraag tot inschrijven” 

vanaf donderdag 1 maart 2018 (vanaf 8 uur) bij de directie.  Na deze periode inschrijven kan 

ook, maar dan vervalt de voorrang en dient strikt de volgorde van het inschrijvingsregister 

gerespecteerd te worden. 

 

2.Kinderen van personeelsleden: 

 

 Op maandag 19 maart 2018 tijdens de schooluren 

 

3.Nieuwe leerlingen en kleuters (geboren in 2016 of vroeger): 

 

Van dinsdag 20 maart 2018 tot en met vrijdag 29 juni 2018 tijdens schooldagen 

Gelieve zich aan te melden  vanaf dinsdag 20 maart 2018 (school open vanaf 7 uur, start 

inschrijvingen vanaf 8 uur) bij de directie.  

Graag herinneren we u aan de algemene voorwaarden waaraan moet voldaan worden opdat 

een inschrijving rechtsgeldig zou zijn: 

- het schoolreglement en het opvoedingsproject dienen ondertekend te worden door de 

ouders 

- de ISI+-kaart / elektronische kids-id / elektronische identiteitskaart dient meegebracht 

te worden als bewijs van identiteit van het kind en ter bevestiging van het 

rijksregisternummer 

 

Kleuters en leerlingen die dit schooljaar reeds naar onze school gaan moeten NIET 

opnieuw ingeschreven worden. 

Met vriendelijke groeten 

Directieteam 

Machteld Vandeneede en Gert Engels 

ZEER 

BELANGRIJK 


