
 
Beste ouders 

Het schoolbestuur van onze school heeft besloten een leerlingenstop in 

te voeren voor de inschrijvingen van het schooljaar 2020 – 2021.  

Ook de schoolraad van onze school gaf voor deze beslissing een gunstig 

advies.   

In de kleuterschool kunnen nog slechts 24 kleuters per geboortejaar worden 

ingeschreven.  In de lagere school kunnen 24 leerlingen per leerjaar worden 

ingeschreven. 

Om dit correct te laten verlopen richt de school twee voorrangsperiodes in.  

Tijdens de eerste periode, die loopt van 1 februari 2020 tot en met 1 

maart 2020 kunnen we enkel broertjes of zusjes inschrijven van 

reeds ingeschreven leerlingen.  Ook kinderen van leerkrachten kunnen dan 

worden ingeschreven.   

De tweede periode start op maandag 2 maart 2020.  Dan kunnen wij 

al de andere kinderen inschrijven zolang er nog plaats is.  Als u  uw kind te 

laat komt inschrijven en al de plaatsen al bezet zijn, komt de naam van uw 

kind op een wachtlijst terecht.   

Deze beslissing is vooral voor ouders van kinderen geboren in 2018 

erg belangrijk ! Wij raden deze mensen aan tijdig met de school contact 

op te nemen.  Voor het geboortejaar 2018 zijn er nog ongeveer 15 plaatsen 

beschikbaar !  

De andere klassen in de kleuterschool zijn volzet.  Enkel voor kleuters 

geboren in 2017 zijn er nog vier plaatsjes beschikbaar.  In de lagere school 

is er nog plaats voor twee leerlingen in het derde, vier leerlingen in het 

vierde,  vijf leerlingen in het vijfde leerjaar en drie leerlingen in het zesde 

leerjaar.  In de andere leerjaren is er geen plaats meer. 

Wij beseffen dat deze beslissing voor sommige mensen nadelige gevolgen 

kan hebben.  Onze school kan echter de steeds stijgende 

leerlingenaantallen niet langer opvangen.  Een tekort aan lestijden, 

financiële middelen en lokalen maakt deze beslissing noodzakelijk.  Wij 

hopen dan ook op uw begrip. 
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