Beste ouders ,
Je wenst kinderen in te schrijven in onze school voor het schooljaar 2018-2019. Het gemeentebestuur
van Brasschaat wil kamperen voor het inschrijven in de gemeentelijke basisscholen vermijden.
Daarom zal er voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2018-2019 worden aangemeld.
Wat is aanmelden?
Kenbaar maken dat je je kind wil inschrijven in onze school.

Hoeveel beschikbare plaatsen zijn er in onze school na de inschrijvingen van de broers en
zussen:
kleuteronderwijs:
voor het geboortejaar 2016:
 indicatorleerlingen*: 6 plaatsen
 niet-indicatorleerlingen: 12 plaatsen
voor het geboortejaar 2015:
 indicatorleerlingen*: 1 plaatsen°
 niet-indicatorleerlingen: 0 plaatsen°
lager onderwijs:
voor het 1e leerjaar:
 indicatorleerlingen*: 0 plaatsen°
 niet-indicatorleerlingen: 0 plaatsen°
voor het 2e leerjaar:
 1 plaats
voor het 3e leerjaar:
 1 plaatsen

voor het geboortejaar 2014:
 indicatorleerlingen*: 1 plaatsen°
 niet-indicatorleerlingen: 0 plaatsen°
voor het geboortejaar 2013:
 indicatorleerlingen*: 1 plaats
 niet-indicatorleerlingen: 0 plaatsen°
voor het 4e leerjaar:
 7 plaatsen
voor het 5e leerjaar:
 0 plaatsen
voor het 6e leerjaar:
 1 plaatsen

°Voorlopig is er geen plaats voor de kleuters geboren in 2013 en voor het 1e, 3e en 5e leerjaar.
Maar er bestaat een kans dat later plaatsen beschikbaar worden. Schrijf je kind dus zeker in!
Je hebt nog geen kinderen op onze school:




Tussen 5 februari (vanaf 12 uur) en 23 februari 2018 (tot 12 uur) kan je je kind aanmelden. Je
vult de aanmeldingsfiche, die vanaf 5 februari via een link op de website van de school
beschikbaar is, in. (www.gibomariaburg.be).
Je ontvangt onmiddellijk een bevestiging van de ontvangst van deze aanmeldingsfiche.

Opgelet! Het is niet van belang wanneer je je kind aanmeld, het is immers de afstand van de officiële
woonplaats van je kind die de rangorde van je kind bepaald.
Schrijf zeker in of meld aan ook al zijn er geen beschikbare plaatsen in het gewenste jaar. Je kind
komt op de wachtlijst, het is steeds mogelijk dat er nog een plaatsje vrij komt.
Na het aanmelden is de procedure als volgt:

*wat is een indicator leerling ? Een indicator leerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
- de moeder is niet in bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van
de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
- Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of
in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage (= voor het leerplicht onderwijs) van de Vlaamse
Gemeenschap.

van
25.12.2017
08.01.2018
15.01.2018
van 9 uur

tot en met
07.01.2018
14.01.2018
31.01.2018
tot 12 uur

01.02.2018
05.02.2018
van 12 uur

23.02.2018
tot 12 uur

actie
kerstvakantie
bekendmaking vacante plaatsen
inschrijven:
- kinderen zelfde leefeenheid
- kinderen personeelsleden
bekendmaking vacante plaatsen
aanmeldingsperiode: invullen van
aanmeldingsfiche op de website van de school

12.02.2018
23.02.2018
tot 12 uur
27.02.2018

18.02.2018

krokusvakantie
afsluiten aanmeldingsperiode

02.03.2018

05.03.2018
van 9 uur
26.03.2018

23.03.2018
tot 16 uur
29.03.2018

mededeling ouders gunstige/niet gunstige
rangschikking kind op basis van afstand:
- instelling google maps voetganger
definitief inschrijven

02.04.2018
16.04.2018

15.04.2018

methode

opvisperiode:
- ouders die voorrang hadden en deze niet
namen verliezen hun plaats
- de eerstvolgende gunstig gerangschikte krijgt
die plaats
paasvakantie
vrije inschrijvingen

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd terecht bij de directie.

Met vriendelijke groeten

Hilde Rasschaert en Ann Leyssens
directie Gibo-Mariaburg
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