Aanmeld- en inschrijvingsprocedure schooljaar 2019 -2020

Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure BuBaO Triolo
AANMELDING IN DE VOORRANGSPERIODE
Wanneer?
Voor wie?

Vanaf maandag 7 januari 2019
- Broers of zussen
- Kinderen uit dezelfde leefentiteit
- Kinderen van personeel

BEKENDMAKING OPEN PLAATSEN SCHOOLJAAR 2019 - 2020
Wanneer?
Hoe?

Vrijdag 1 maart 2019
Publicatie op de website van het aantal open plaatsen per type.

AANMELDINGSPERIODE 1
Wanneer?

Voor wie?
Hoe?

Vanaf maandag 11 maart 2019 tot en met donderdag 21 maart 2019
Op vrijdag 22 maart 2019 verschijnt er een nieuwe publicatie van open
plaatsen op de aanmeldingslijst.
Alle leerlingen met het juiste attest.
- Telefonische aanmelding door de (groot)ouders of wettelijk aangestelde
voogd.
- School noteert de informatie in een aanmeldingsfiche.
- Het aangemelde kind wordt genoteerd op de aanmeldingslijst.

INSCHRIJVINGSPERIODE
Vanaf maandag 25 maart 2019
- Een orthopedagoog van de school neemt telefonisch contact op. Er
wordt een afspraak vast gelegd voor de inschrijving.
- Op de dag van de afspraak worden alle papieren ingevuld en
ondertekent.
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Bij inschrijving:
- Identiteitskaart leerling
- Voorlopig attest van CLB
- Verslaggeving van de leerling
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AANMELDINGSPERIODE 2
Wanneer?
Voor wie?
Hoe?

Vanaf maandag 25 maart 2019 tot en met donderdag 4 april 2019.
Op vrijdag 5 april worden de open plaatsen opnieuw gepubliceerd.
Alle leerlingen met het juiste attest.
- Telefonische aanmelding door de (groot)ouders of wettelijk aangestelde
voogd.
- School noteert de informatie in een aanmeldingsfiche.
- Het aangemelde kind wordt genoteerd op de aanmeldingslijst.
! ! ! Indien er geen open plaatsen meer zijn, worden de gegevens
genoteerd op de wachtlijst.
- Een orthopedagoog van de school neemt contact op voor een afspraak
tot inschrijving.

ORDENINGSCRITERIA
- Broers en zussen en dezelfde leefgemeenschap
- Kinderen van personeelsleden
- Afstand tot de school, op basis van het domicilie adres. Kinderen die in de buurt wonen.
CAPACITEITSBEPALING
TOTAAL: 230 leerlingen
1.
2.
3.
4.

Kleuters: type 3 en type 9: 18 plaatsen
Lager type 9: 72
Lager BA: 93
Lager Type 3: 47

KENNISMAKING
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Er kunnen te allen tijde kennismakingsgesprekken gepland worden. Kennismaking is geen
ordeningscriterium.
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