INSCHRIJVINGSAFSPRAKEN:
Alle

basisscholen

van

Sint-Truiden

hebben

dezelfde

inschrijvingsafspraken gemaakt.
Voor wie geldt dit?
 Voor alle kinderen geboren in 2018


Voor alle kinderen die in het schooljaar 2020-2021
naar een andere school wensen te gaan.

Infoavond 14/01/2020
om 19u30
voor instappers met
geboortejaar 2018

VOORRANGSPERIODES
Er zijn twee voorrangsperiodes om in te schrijven.
Periode 1
Broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen en kinderen van personeel van de school.
 Inschrijven kan van maandag 27 januari 2020, 9u tot en met vrijdag 14 februari 2020,
16u (niet digitaal).
Periode 2
Aanmelden kan bij je thuis via de computer, in een school, bij een Truiense welzijnsdienst (bijv.
Huis van het Kind, Masala,… ) van maandag 2 maart 2020, 9u tot en met dinsdag 31 maart
2020, 16u. Dat gebeurt online via www.naarschoolinsinttruiden.be. Zonder deze
aanmelding, kan je niet inschrijven in periode 2.
 Ten laatste op donderdag 30 april 2020 krijg je via e-mail een ticket. Met dit ticket kan
je jouw kind inschrijven in de aan jouw toegewezen school (tijdens de openingsuren
van de school) en dit tussen maandag 4 en dinsdag 26 mei 2020.
Periode 3
Niet ingeschreven? Geen paniek!
 De vrije inschrijvingen starten vanaf maandag 29 mei 2020 tijdens de openingsuren
van de school.
Bereken de instapdatum van je kleuter op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter.
Breng vooraf een bezoekje aan onze school! Maak telefonisch een afspraak op 011 68 33 80.
Wil je weten hoeveel vrije plaatsen er beschikbaar zijn in de school van je keuze? Surf dan naar
www.naarschoolinsinttruiden.be (gegevens beschikbaar vanaf 24 januari 2020).

INSCHRIJVING IN EEN SCHOOL
Nadat alle aanmeldingen verwerkt zijn, ontvang je ten laatste op donderdag 30 april 2020 een
ticket waarmee je je kind kan inschrijven bij een school uit je voorkeurslijst.
Met dat ticket ga je tussen maandag 4 en dinsdag 26 mei 2020 naar de toegewezen school
en wordt je ticket omgezet in een definitieve inschrijving.
Was je kind niet aangemeld voor dinsdag 31 maart? Of was er geen plaats meer in één van je
voorkeursscholen? Dan kan je vanaf vrijdag 29 mei 2020 inschrijven in de Truiense scholen
waar nog plaats vrij is.
Als je niet met je ticket naar de toegewezen school gaat voor dinsdag 26 mei 2020, vervalt je
ticket. Je gereserveerde plaats komt dan weer vrij voor kinderen op de wachtlijst.

WAAROM KIES JE BEST MEERDERE SCHOLEN?
Sommige scholen kunnen na de online toewijzing volzet zijn.
Door meer dan één school op te geven, vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft. Meer
scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet. Wij raden je
aan je kind aan te melden voor meerdere scholen. Je kind kan enkel toegewezen worden aan
één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

HEB JE VRAGEN?
Neem dan contact op met:
 Deskundige Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen (LOP), Wim Verkammen
M 0473 71 13 99 – wim.verkammen@ond.vlaanderen.be
 Voorzitter LOP, Flor Ory
flor.ory@telenet.be
Noteer alvast deze belangrijke infodag in je agenda: donderdag 23 januari 2020 om 20u in de
schouwburg, CC de Bogaard, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden.

