Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 in
de kleuterschool Ter Dreef

KLEUTERS
TIJDSLIJN
Voor kleuters (ook zij die behoren tot de voorrangsgroep (*) van broers en zussen en
kinderen van het personeel) moeten ouders een digitale aanmeldingsprocedure volgen
die geldt voor alle Merchtemse scholen, zowel de katholieke scholen als de
gemeentescholen.
*Voorrangsgroep: dit zijn broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in
kleuterschool Ter Dreef en kinderen van het personeel.
➢

5 FEBRUARI 2022 : OPEN KLASDAG
Omwille van corona bekijken we nog of en hoe we de open klasdag op een veilige
manier mogen/kunnen organiseren. We wachten hiervoor de maatregelen af die de
regering ons oplegt na 28 januari. Er zal sowieso een digitale rondleiding te vinden
zijn op onze website ‘www.kleuterschoolterdreef.be’.

➢ 1 MAART 2022 t.e.m. 31 MAART 2022 : AANMELDEN
Aanmelden moet gebeuren via de website https://merchtem.aanmelden.in
De aanmeldingsperiode loopt vanaf 1 maart tot en met 31 maart 2022.
Pas na afloop van de aanmeldingsprocedure zal er een periode volgen waarin de
kleuters effectief kunnen worden ingeschreven.
➢ Een verdere gedetailleerde toelichting van de procedure vindt u op de website
https://merchtem.aanmelden.in
➢ 2 MEI t.e.m. 25 MEI 2022 : INSCHRIJVEN
Kleuters met een “ticket” (die aangemeld werden in maart 2022) kunnen inschrijven
van 2 mei tot en met 25 mei 2022 in de school waar ze een plaats kregen
toegewezen.
Gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken op het nummer 052/37.28.27.
Kleuters die geen ticket verkregen, kunnen vanaf 31 mei 2022 en na telefonische
afspraak in de wachtlijst opgenomen worden.

INSCHRIJVEN - PRAKTISCHE MODALITEITEN
Voor wie zich komt INSCHRIJVEN: wat verwachten wij van u?
o dat u kopie van de kids-ID van het kind aan de school bezorgt
o dat u de nodige persoonsgebonden informatie verstrekt
o indien u voor een broer of zus van de in te schrijven leerling voor het schooljaar
2021-22 of 2020-21 een schooltoelage ontving (voor basis- of secundair
onderwijs), dan vragen wij u daarvan een bewijs aan ons te bezorgen..
Dit bewijs kan zijn: de melding door de afdeling Studietoelagen van de
Vlaamse Gemeenschap ofwel een rekeninguittreksel met bewijs van storting
van de schooltoelage.
o dat u het schoolreglement en het pedagogisch project van de school voor
akkoord ondertekent. Dit schoolreglement kan worden nagelezen op onze
website; op verzoek bezorgen wij u een gedrukte versie.

MAXIMUM CAPACITEIT en AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN
Conform de decretale regels bepalen wij de maximumcapaciteit per geboortejaar voor
kleuters en per leerjaar voor lagere schoolkinderen. Bij die capaciteitsbepaling houden
we rekening met de beschikbare ruimte in de school en met de beschikbare
omkadering.
De maximum capaciteiten en het aantal beschikbare plaatsen voor schooljaar 2022-23
zijn:

Maximum
capaciteit
Aantal vrije
plaatsen

Geboren
2020
48

Geboren
2019
48

Geboren
2018
48

Geboren
2017
48

48

0

0

0

Op 31 maart 2022 vindt u op onze website en op het mededelingenbord een update
van het aantal beschikbare plaatsen.

ALGEMENE REGELS bij INSCHRIJVING
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.
Inschrijvingen worden gerealiseerd 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, 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 lijst tot en met 30 juni 2023 voor 2,5 jarige kleuters en tot de vijfde schooldag
van oktober 2022 voor andere kinderen.

INSTAPDATA voor kleuters geboren in 2020
Instapdatum

Wanneer

Voor kleuters geboren
vóór of op

1 september 2022

Na de zomervakantie

1 maart 2020

7 november 2022

Na de herfstvakantie

7 mei 2020

9 januari 2023

Na de kerstvakantie

9 juli 2020

1 februari 2023

Na de teldag

1 augustus 2020

27 februari 2023

Na de krokusvakantie

27 augustus 2020

17 april 2023

Na de paasvakantie

17 oktober 2020

22 mei 2023

Na feestdag
O.H.-Hemelvaart

22 november 2020

NIET meer instappen in schooljaar
2021-2022 (maar pas in september
2022).
Maar WEL mogelijkheid tot
inschrijven.

Na 30 november 2020

