Scholengemeenschap JOLEBA
Jong Leren in Balen

Beste ouders
Er zijn nieuwe inschrijvingsmodaliteiten voor de gemeentelijke basisscholen van Balen,
GBS Joleba, voor inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019.
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 starten we met een nieuwe
inschrijvingsmodaliteit, dit om naar de toekomst toe de veiligheid van de leerlingen te
verzekeren en onze kinderen optimaal te laten genieten van de infrastructuur. Op deze
manier kunnen we kwaliteitsvol onderwijs garanderen.
Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen zijn we verplicht te werken met
voorrangsgroepen.
Er wordt vanaf heden met een vaste inschrijvingsperiode gewerkt:
1 Inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroepen:
Vanaf 19/02/2018 tot met 4/03/2018, onder de schooluren in de voormiddag van
9.00 uur tot 12.00 uur.
Voorrangsgroepen:
De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen:
•
Broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook
stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde
adres wonen
•
Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers …
2

Inschrijvingsperiode voor de restgroep
Vanaf 05/03/2018, onder de schooluren in de voormiddag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Vóór deze vastgelegde periode, kunnen er geen inschrijvingen gebeuren.
Capaciteitsbepaling voor schooljaar 2018-2019
Op maandag 29 januari 2018 heeft de gemeenteraad de capaciteit bepaald voor het
gemeentelijk basisonderwijs voor het schooljaar 2018-2019.
Onder capaciteit verstaan we het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur per
niveau voorziet als het maximum aantal leerlingen. Eens de maximumcapaciteit bereikt is,
kunnen er geen leerlingen meer bijkomend ingeschreven worden (behoudens enkele
uitzonderingen).
Voor onze school betekent dat er per geboortejaar in de kleuterschool en per leerjaar in
de lagere school 22 kinderen mogen zitten.
De vrije plaatsen zullen gecommuniceerd worden via de gemeentelijke website en onze
website vanaf 9/02/2018.
Deze inschrijvingsperiode wordt kenbaar gemaakt via de kennismakingsbrochure van de
scholengemeenschap en ook via de schoolwebsite.
De inschrijvingsperiode werd bepaald op het directieoverleg op woensdag 5 juli 2017
n.a.v.
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