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Aarschot,  februari 2019 

Inschrijving schooljaar 2019 – 2020 

 

Beste ouders,  

  

Om de onderwijskansen van alle kinderen te vergroten, gelden er regels om in te schrijven in een 

school. Onderstaande afspraken gelden voor alle basisscholen van Aarschot. 

  

De inschrijvingen starten op 1 maart 2019 – alle kindjes geboren in 2017,  

ook al kunnen ze tijdens het schooljaar 2019 - 2020 niet meer instappen,  

kunnen dan inschrijven! 

-  Van 1 maart tot en met 21 maart (de eerste 10 schooldagen van maart)  

kunnen broers/zussen inschrijven. 

- 22 en 25 maart (de elfde en twaalfde schooldag van maart)  

kunnen kinderen van het personeel inschrijven. 

- Van 01 april tot en met 29 april (de eerste 10 schooldagen van april)  

kan iedereen inschrijven, maar om tot een evenwichtige sociale mix in de school te komen worden 

indicator* en niet-indicatorleerlingen* in deze periode in groepen opgedeeld. 

- Vanaf 02 mei kan iedereen inschrijven. 

 

Indien jullie je zoon/dochter geboren in 2017 willen inschrijven, gelieve dan contact op te nemen met de 

school om hierrond een afspraak te maken !  

Het meedraaimomentje van je kind wordt echter korter bij de effectieve instapdatum gepland. 

  

Kennen jullie gezinnen die hun kindje in 2017 geboren is en willen inschrijven in onze school?  

Breng hen dan op de hoogte van deze inschrijfperiodes en laat hen contact opnemen met de school voor 

meer uitleg. 

Ook voor kinderen die in een ander leerjaar willen inschrijven gelden dezelfde regels. 

  

Indien je vragen hebt, spring gerust even binnen.  

Je mag telefonisch een afspraak maken indien dit tijdens de kantooruren niet lukt. 

Tel: 016 56 74 92 

  

Rita van Aelst 

directeur 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
*(Niet)indicatorleerlingen:          

- kind geniet niet/wel van schooltoelage 

- mama heeft niet/wel diploma secundair onderwijs 

Infomoment  

nieuwe kleuters 

Vrijdag 15 maart 2019 

Van 18.00 uur tot 20.00 uur 
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