Wanneer inschrijven?
Periode 1
Van 1 februari 2019 tot en met
22 februari 2019 voor kinderen
die reeds een broer of zus op
school hebben.
Periode 2
25 februari 2019 tot en 28
februari 2019 voor kinderen van

Inschrijvingsbeleid
Wie? Wanneer? Waar?

personeel.
Periode 3
Vanaf 1 maart 2019 voor alle
andere kinderen.

Gemeentelijke basisschool Hoegaarden
Doelstraat 76
3320 Hoegaarden
Kleuterschool Outgaarden
Brugstraat 20
3321 Outgaarden
De Polder (derde graad)
Kloosterstraat 29/3
3320 Hoegaarden

Telefoonnr.: 016/76.87.87
E-mailadres: gbsdirectie@skynet.be

Voor kleuters

Inschrijvingsperiodes
Met het oog op inschrijvingen voor het
schooljaar 2019—2020 werden de

Capaciteitsbeperking
Het decreet inschrijvingsrecht bepaalt
dat scholen een capaciteitsbeperking
per niveau moeten bepalen.
Voor onze school werd deze
vastgelegd op:
‐ Voor de kleuterschool te

Een kleuter wordt toegelaten in het
kleuteronderwijs en als regelma ge
leerling beschouwd vanaf de instapdatum
volgend op de datum waarop het de
lee ijd van 2,5 jaar bereikt hee .

volgende inschrijvingsperiodes

Voor de instapdag mag een kleuter tussen
2,5 jaar en 3 jaar niet op school aanwezig
zijn.
De dag van de inschrijving hoe uw kind de
lee ijd van 2,5 jaar niet bereikt te hebben.
Tijdens de huidige inschrijvingsperiodes
kunnen geen kleuters met geboortejaar
2018 ingeschreven worden. Dit kan pas
jdens de inschrijvingsperiodes in 2020.
Deze data worden volgend schooljaar
meegedeeld.

voor kinderen die reeds een broer of

Outgaarden: 65 kleuters
‐ Voor de kleuterschool te

Vragen omtrent het inschrijvingsdecreet ?

Hoegaarden: 132 kleuters en 33
kleuters per geboortejaar.
‐ Voor de lagere school te

016/76.87.81

Hoegaarden: 336 kinderen en 48
kinderen per leerjaar met uitzondering
van het 3de leerjaar ( 72 kinderen )

gbsdirec e@skynet.be

‐ Voor de ganse school ( Hoegaarden +
Outgaarden ): 533 kinderen

www.gbshoegaarden.eu

vastgelegd:
‐ Van 1 februari 2019 t.e.m. 22
februari 2019 inschrijvingsperiode 1

zus op school hebben
‐ Van 25 februari 2019 tot en met 28
februari 2019 inschrijvingsperiode 2
voor kinderen van personeel
‐ Vanaf 1 maart 2019:
inschrijvingsperiode 3: alle andere

