Inschrijvingen
Inschrijvingen schooljaar 2022-2023
Beste ouders,
Eerst en vooral willen wij u hartelijk bedanken voor uw
interesse in onze school.
U kan contact opnemen met onze school voor een vrijblijvend
bezoek of extra informatie over onze school.
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Wanneer kan je je kind inschrijven?
Voorrangsperiode broers en zussen,
personeel: 01/02 t.e.m. 18/02/2022

kinderen

van

Heb je reeds een kind op onze school of werk je op de
school, dan heb je voorrang. Schrijf zeker je kind in
tijdens deze voorrangsperiode. Doe je dit niet, dan ben
je je voorrang kwijt.
Voorrangsperiode indicator- en niet-indicatorleerlingen:
10/03 t.e.m. 30/03/2022
Heb je geen kind(eren) op onze school en werk je niet op
onze school, schrijf dan je kind zeker in tijdens deze
periode.
Start vrije inschrijvingen: 19/04/2022
Heb je je kind nog niet ingeschreven op onze school dan
kan je je kind vanaf 19 april 2022 op onze school
inschrijven wanneer er nog vrije plaatsen zijn. De vrije
plaatsen
op
onze
school
vind
www.naarschoolinvlaanderen.be

je

terug

op

Is jouw kindje geboren in 2020?
Schrijf het dan zeker in op onze school ook al stapt het
pas in op 1 september 2023.

Hoe schrijf je je kind in ?
Onze school schrijft chronologisch in. Dat
betekent wie het eerst om een inschrijving vraagt,
wordt ingeschreven (als er plaats is). Kom fysiek
langs op onze school tijdens de schooluren en
tijdens de inschrijvingsperiodes en vraag om je
kind in te schrijven. Als er geen plaats is,
ontvang je een weigeringsdocument.
Wat breng je mee ?
Een elektronische identiteitskaart (eID), een
isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander
officieel document waaruit de juiste schrijfwijze
van de naam en de geboortedatum van je kind
blijkt.
Een bewijs dat je een schooltoeslag ontvangt via
het Groeipakket bv. een rekeninguittreksel.
Meer informatie vind je op de website www.naarschoolinaalst.be
U kan steeds contact opnemen met de directeur via het nummer
053/60 58 67 of via bsp@sjcaalst.be.

Internaat

Leerlingen (vanaf 5e leerjaar) die willen inschrijven voor het
internaat nemen contact op met de heer Rik Langelet (0478/20
74 55 of internaat@sjcaalst.be).
Capaciteit Basisschool

Capaciteit

Vrije
plaatsen

2022-2023

op
03/05/2022
waarvan
indicator:

Geboortejaar 2020

40 kls.

3 kleuters

Geboortejaar 2019

30 kls.

4 kleuters

Geboortejaar 2018

23 kls.

0 kleuters

Geboortejaar 2017

22 kls.

0 kleuters

Eerste leerjaar

44 lln.

0
leerlingen

Tweede leerjaar

50 lln.

0
leerlingen

75 lln.

20
leerlingen

75 lln.

20
leerlingen

75 lln.

18
leerlingen

75 lln.

12
leerlingen

Derde
leerjaar
Vierde leerjaar
Vijfde
leerjaar
Zesde
leerjaar

waarvan nietindicator:

