Inschrijven in onze school voor het schooljaar 2022-2023
Beste ouders,
Wil je je kind inschrijven in onze school? Dan is het handig dat je weet welke stappen je moet zetten.
Hier de belangrijkste regels en tips.
1. Moet ik mijn kind inschrijven?
Je moet inschrijven:
• als je kind voor het eerst naar school gaat (geboortejaar 2020)
• als je kind van school verandert
Als je kind in dezelfde school blijft, dan hoef je niet elk jaar opnieuw in te schrijven. Wil je graag een
kopie van inschrijving? Vraag er gerust naar tijdens het inschrijven.
2. Wanneer starten de inschrijvingen?
Inschrijven doe je in het schooljaar vóór je kind naar school gaat tenzij je van school verandert in de
loop van een schooljaar.
3. Als ik als eerste mijn kind inschrijf, krijgt het dan ook als eerste een plaats?
De basisregel is: wie als eerste inschrijft, krijgt als eerste een plaats.
Maar er zijn uitzonderingen:
Kinderen krijgen voorrang.
Kinderen die reeds een broer en/of zus hebben op onze school kunnen genieten van
het voorrangsrecht tot inschrijving, dit is ook zo voor stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen
of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen. Dit betekent dat broer en/of zus eerst de kans
krijgt om in te schrijven op school, voor andere nieuwe peuters/kleuters worden toegelaten.
Ook kinderen van personeelsleden van de eigen school kunnen van deze voorrangsregel genieten.
Zij schrijven in vanaf maandag 17 januari 2022 tot 22 februari 2022.
Wie vergeet in te schrijven met voorrang, verliest zijn voorrang.
Graag een afspraak maken voor inschrijving via info@mmibasisschool.be of neem telefonisch contact
op met de school: 051/569166. Via dit formulier kan u ook al informatie op voorhand doorgeven,
zodat we de inschrijving kunnen voorbereiden.
Kinderen zonder voorrang.
Vanaf 1 maart 2022 kunnen alle andere nieuwe kinderen voor schooljaar 2022-2023 inschrijven.
Omwille van de coronamaatregelen kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen of de opendeur op
zondag 13 maart kan doorgaan. We houden u op de hoogte van de mogelijke aanpassingen. We
wachten de laatste richtlijnen af om verder te communiceren.
Er kan reeds vanaf 24 februari 2022 een afspraak gemaakt worden voor meer informatie of om in te
schrijven. Graag een afspraak maken via info@mmibasisschool.be of neem telefonisch contact op

met de school: 051/569166 (niet tijdens de krokusvakantie). Via dit formulier kan u ook al informatie
op voorhand doorgeven, zodat we een inschrijving kunnen voorbereiden.
Je moet zich bij inschrijving (ev. via een digitaal overleg) wel akkoord verklaren met het
schoolreglement en de pedagogische aanpak van de school. Breng altijd de ISI+kaart van je kind of
Kids-ID mee bij inschrijving.
4. Wanneer is een school vol?
Elke school bepaalt zelf hoeveel leerlingen ze kan inschrijven. Voor de inschrijvingen beginnen, moet
de school het juiste aantal plaatsen bekend maken.
De maximumcapaciteit voor onze school is 250 kinderen.
5. Op welke leeftijd mag mijn kind dan na inschrijving starten in de kleuterschool?
Je kind kan de eerste keer naar school als het tussen 2,5 jaar en 3 jaar is.
Er start een groep kleuters op de eerste schooldag:
• na de zomervakantie
• na de herfstvakantie
• na de kerstvakantie
• op 1 februari
• na de krokusvakantie
• na de paasvakantie
• na Hemelvaartsdag
INSTAPDATA 2022-2023
Kindjes geboren tot en met…
stappen ten vroegste in na…
dus vanaf …
1 maart 2020
de zomervakantie
donderdag 1 september 2022
7 mei 2020
de herfstvakantie
maandag 7 november 2022
9 juli 2020
de kerstvakantie
maandag 9 januari 2023
1 augustus 2020
de teldag
woensdag 1 februari 2023
27 augustus 2020
de krokusvakantie
maandag 27 februari 2023
17 oktober 2020
de paasvakantie
maandag 17 april 2023
22 november 2020
Hemelvaart
maandag 22 mei 2023
Is uw kindje later geboren?
Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2023-2024!
Tijdens de laatste week voor de instap van je kleuter kan je een bezoek brengen aan de klas. De data
kan je vinden op de schoolwebsite.
Gescheiden ouders
• Het beste is dat jullie je kind samen inschrijven op school. Kan er maar één ouder? Dan gaat
de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Ben je niet akkoord
met de inschrijving? Dan dien je contact op te nemen met de school.
• Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en
dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo'n inschrijving weigeren.

Vriendelijke groeten,
Marian

