
 
 

Beste ouders, 
 

 
INSCHRIJVINGEN voor het SCHOOLJAAR 2018-2019 in Ter 

Dreef. 
 
 

1.  BROERS en ZUSSEN (en kinderen van personeelsleden). 
 
Indien u voor schooljaar 2018-2019 een broertje of zusje van uw kind dat in de kleuterschool 
Ter Dreef of in de lagere school Ter Dreef school loopt, wenst in te schrijven, dan heeft deze 
inschrijving voorrang op alle andere zolang de maximum capaciteit niet is bereikt. De 
inschrijvingen gebeuren chronologisch. 
 
Broers en zussen moeten worden ingeschreven in de periode van: 
                                     5 MAART tot en met 16 MAART 2018.  
                                 (Na deze periode geldt de voorrang niet meer.) 
U kan zich in deze periode melden bij de directie of de administratieve medewerker tijdens de 
schooldagen liefst na telefonische afspraak. 
 

2.  ANDERE KINDEREN. 
 
Andere kinderen kunnen worden ingeschreven tijdens de  
             OPENDEURDAG van 17 MAART  2018 die doorgaat van 9 u  tot 11 u. 
De inschrijvingen gebeuren chronologisch, tot de maximum capaciteit is bereikt. 
Op die opendeurdag is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen, ook de broers en 
zussen  die al eerder ingeschreven zijn. 
 

Let wel:  
Kleuters die op 1 september 2018 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 hierboven).  
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. 
 
 



 
 

Wat verwachten wij van u indien u een kind wil inschrijven?  
 

o dat u mee brengt: de kids-ID van het kind 
o dat u de nodige persoonsgebonden informatie verstrekt 
o dat u het schoolreglement voor akkoord ondertekent: dit schoolreglement kan worden 

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

                  Meer omstandige informatie is te lezen op onze websites: 
 

voor de kleuterschool: www.kleuterschoolterdreef.be  
voor de lagere school: www.terdreef.org 

 
            Johan Robberechts                                                                     Luc Ringoot 
Directeur Kleuterschool Ter Dreef                                            Directeur Lagere School Ter Dreef 
 


