
 

Inschrijven voor het schooljaar 2017-2018 in 
de kleuterschool Ter Dreef en de lagere school Ter Dreef 

 
 

INSCHRIJVINGEN TER DREEF: voornaamste informatie 
(zie ook: schoolreglement) 

 
 
 

Dit bericht is gericht aan alle ouders die hun kind willen inschrijven in de kleuterschool  
Ter Dreef of in de lagere school Ter Dreef. 

 
 
• Kleuters die overstappen van de kleuterschool Ter Dreef naar de lagere school Ter Dreef.  

 
Kleuters die op 1 september 2017 de overstap maken van de kleuterschool Ter Dreef naar de lagere 
school Ter Dreef moeten niet terug inschrijven. Hun inschrijving loopt door van de kleuterschool 
naar de lagere school.   
Voorwaarde is wel dat de ouders het schoolreglement en het pedagogisch project van de lagere 
school Ter Dreef voor akkoord ondertekenen. We vragen de betrokken ouders om de nodige 
formaliteiten te komen afhandelen tijdens de inschrijvingsperiodes (zie hieronder).  
Wie de overgang niet wenst te maken meldt dit schriftelijk aan de directeur. De plaats van de 
betrokken leerling wordt dan opengesteld voor een nieuwe leerling. 
 
 

• Voorrangsgroepen: broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in 
kleuterschool Ter Dreef of in lagere school Ter Dreef en kinderen van personeel van de 
twee scholen. 
 
De inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2017-2018 start met de decretaal verplichte 
voorrangsgroep broers en zussen van kinderen die reeds in onze school ingeschreven zijn en 
kinderen van personeel. Wie tot deze groepen behoort kan inschrijven vanaf 6 maart tot en met 17 
maart 2017 telkens tussen 8.30 uur en 16.30 uur. De inschrijvingen verlopen chronologisch, tot de 
maximumcapaciteit is bereikt. 
 
 

• Inschrijving van leerlingen die niet tot de voorrangsgroepen behoren.  
 

De gewone inschrijvingsperiode (voor nieuwe kleuters of  lagere schoolkinderen) start op de 
opendeurdag van 18 maart 2017. Op die dag kan u inschrijven tussen 10 uur en 12 uur.  Daarna 
kan u elke schooldag komen inschrijven tussen 8.30 uur en 16.30 uur. 
De inschrijvingen verlopen chronologisch, tot de maximumcapaciteit is bereikt. 
 
 
 
 



• Algemene regels. 
 
Een kind is pas ingeschreven in onze school als zijn ouders instemmen met het pedagogisch project en 
het schoolreglement. Beide ouders moeten ook achter de schoolkeuze staan. Indien we op de hoogte 
zijn van het niet akkoord van één van beide ouders, dan kunnen we het kind niet inschrijven.  
 
Voor beide inschrijvingsperiodes geldt dat de inschrijvingen gerealiseerd worden zolang er plaatsen 
beschikbaar zijn. Eens de maximumcapaciteit van een groep bereikt is kunnen we geen bijkomende 
inschrijvingen meer realiseren. In voorkomend geval krijgen de betrokkenen een weigeringsdocument 
en wordt hun inschrijvingsvraag in het inschrijvingsregister opgenomen als ‘niet gerealiseerde 
inschrijving’. Komt er na de inschrijvingsperiode een plaats vrij, of kunnen we de maximumcapaciteit 
verhogen, dan contacteren we chronologisch de leerlingen van de lijst met niet-gerealiseerde 
inschrijvingen met de vraag of ze nog interesse hebben om vooralsnog ingeschreven te worden in onze 
school. We werken met deze lijsten tot 30 juni 2018 voor de kleuters van geboortejaar 2015 en tot 6 
oktober 2017 voor alle andere leerlingen.   
 
 
 
• Maximumcapaciteiten van onze scholen en het aantal beschikbare plaatsen. 

 
Voor de kleuterschool Ter Dreef en voor de lagere school Ter Dreef bepaalden wij conform de 
decretale regels de maximumcapaciteit. Voor de kleuterschool bepaalden we die per geboortejaar. 
Voor de lagere school per leerjaar. Bij die capaciteitsbepaling houden we rekening met de 
beschikbare ruimte in de school en met de beschikbare omkadering.  
Eens de maximumcapaciteit van een groep bereikt is kunnen we geen inschrijvingen meer 
realiseren. In voorkomend geval krijgen de betrokkenen een weigeringsdocument en wordt hun 
inschrijvingsvraag in het inschrijvingsregister opgenomen als ‘niet gerealiseerde’ inschrijving. 
  
De maximum capaciteiten voor het schooljaar 2017-2018 in Ter Dreef zijn: 
 

KLEUTERSCHOOL TER DREEF	
geboortejaar 2015	 geboortejaar 2014	 geboortejaar 2013	 geboortejaar 2012	 totaal	

48	 48	 48	  48	 192	
 

Aantal beschikbare plaatsen in kleuterschool Ter Dreef: 
Per 09/01/2017 zijn er GEEN beschikbare plaatsen meer voor kleuters van de geboortejaren 2014, 
2013 en 2011. Voor het geboortejaar 2012 zijn er nog 7 vrije plaatsen.  
Op 5 maart 2017 en op 17 maart 2017 vindt u op onze website en op het mededelingenbord aan de 
schoolingang een update van het aantal beschikbare plaatsen.  
 
Per 17/03/2017 zijn er voor het geboortejaar 2015 nog 28 plaatsen vrij, GEEN beschikbare plaatsen 
meer voor kleuters van het geboortejaren 2014. Voor het geboortejaar 2013 is er nog 1 plaats vrij en 
voor het geboortejaar 2012 zijn er nog 7 plaatsen beschikbaar.   
Op 20 maart 2017  vindt u op onze website en op het mededelingenbord aan de schoolingang een 
update van het aantal beschikbare plaatsen.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LAGERE SCHOOL TER DREEF	
Leerjaar 1	 Leerjaar 2	 Leerjaar 3	 Leerjaar 4	 Leerjaar 5	 Leerjaar 6	 totaal	

48	 48	 48	 48	 48	 48	 288	
 
Aantal beschikbare plaatsen in de lagere school Ter Dreef: 
Per 09/01/17 zijn er GEEN beschikbare plaatsen meer voor het 1ste, 2de, 3de en 5de leerjaar.  
Voor het 4de leerjaar zijn er nog 2 plaatsen vrij en voor het 6de leerjaar nog 5 plaatsen.  
Op 5 maart 2017 en op 17 maart 2017 vindt u op onze website en op het mededelingenbord aan de 
schoolingang een update van het aantal beschikbare plaatsen.  
 
Per 05/03/17 zijn er GEEN beschikbare plaatsen meer voor het 1ste, 2de, 3de en 5de leerjaar.  
Voor het 4de leerjaar zijn er nog 2 plaatsen vrij en voor het 6de leerjaar nog 5 plaatsen.  
Op 17 maart 2017 vindt u op onze website en op het mededelingenbord aan de schoolingang een 
update van het aantal beschikbare plaatsen.  
 
Per 17/03/17 zijn er GEEN beschikbare plaatsen meer voor het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar.  
Voor het 6de leerjaar zijn er nog 4 plaatsen.  
 

• Wat verwachten wij van u op het inschrijvingsmoment ? 
 
• dat u meebrengt: de kids-ID van het kind  
• dat u de nodige persoonsgebonden informatie verstrekt  
• dat u het schoolreglement voor akkoord ondertekent: dit schoolreglement kan worden 

nagelezen op onze websites; op verzoek bezorgen wij u een gedrukte versie. 
 

 

INSTAPDATA voor kleuters geboren in 2015 
 

Instapdatum 	 Wanneer 	 Voor kleuters geboren vóór 
of op 	

1 september 2017	
Eerste schooldag na de 

zomervakantie 	 1	maart	2015	

6	november	2017	
Eerste schooldag na de 

herfstvakantie 	 6	april	2015	

8	januari	2018	
Eerste schooldag na de 

kerstvakantie 	 8	juli	2015	

1	februari	2018	
Eerste schooldag van 

februari (teldag) 	 1	augustus	2015	

19	februari	2018	
Eerste schooldag na de 

krokusvakantie	
19	augustus	2015	

16	april	2018	
Eerste schooldag na de 

paasvakantie	
16	oktober	2015	



14	mei	2018	
Eerste schooldag na 

Hemelvaartsdag	
14	november	2015	

NIET meer instappen in schooljaar 
2017-2018 (maar pas in september 

2019).  
Maar WEL mogelijkheid tot inschrijven.	

  	 	

 
 
vzw Vrij katholiek onderwijs van de gemeente Merchtem (vzw KOM) 
maatschappelijke zetel: 
Gasthuisstraat 21- 1785 Merchtem 


