Waregem, 11 januari 2019

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020 ENKEL
VOOR NIEUWE KLEUTERS EN LEERLINGEN
Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het
decreet basisonderwijs. Met deze regels wil men de inschrijvingen in betere banen leiden. In
het kader hiervan geven wij u graag onderstaande informatie mee.
Kinderen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen, halfbroers en halfzussen, kinderen die
onder hetzelfde dak wonen) van al ingeschreven leerlingen van onze basisschool en
kinderen van het personeel van de school zijn een voorrangsgroep om in te schrijven.
De inschrijvingen voor deze groep kinderen loopt in onze school van de eerste schooldag
van januari 2019 tot de eerste schooldag van maart 2019. Kinderen van dezelfde
leefeenheid en kinderen van personeel die van deze voorrang geen gebruik maken in deze
periode, verliezen de voorrang.
De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op de eerste schooldag
van maart 2019.
Alle scholen zijn verplicht om een maximumcapaciteit te bepalen.
Hieronder vindt u de maximumcapaciteit voor onze school/afdelingen:
•

afdeling 1: Keukeldam: 318

•

afdeling 2: Sint-Petrus: 228

Sinds jaren werken wij aan een missie en dat is een school zijn die onderwijskwaliteit en
kwaliteitszorg omvat. Zo een werking willen wij uitbouwen en daar dagdagelijks aan werken
i.f.v. onze kinderen, onze ouders, onze school. Aangezien wij sterk inzetten op kwaliteit, zijn wij
van mening dat dit enkel kan met een maximum van 25 kleuters/leerlingen per klas. Op die
manier kunnen wij het pedagogisch comfort van zowel de kinderen als de leerkrachten
maximaal waarborgen. Er kan in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden van de
maximumcapaciteit.
Vorige jaren werd de capaciteit niet per klas maar per school vastgelegd. Dit leidde tot
overvolle klassen.
De capaciteitsbepaling per vestiging en per school wordt kenbaar gemaakt via onze
schoolwebsite: www.keukeldam-sintpetrus.be (tabblad ‘inschrijvingen’ ‘capaciteitsbepaling’).
Vragen, onduidelijkheden? Neem gerust contact op met de school.
In de hoop u met deze info van dienst te zijn geweest.
Vriendelijke groeten,
Veronique Amez
directeur
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