
                                                  

*wat is een indicator leerling ? Een indicator leerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet: 

 - de moeder is niet in bezit  van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van 

de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. 

- Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving  van de leerling betrekking heeft, of 

in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage (= voor het leerplicht onderwijs) van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

 

Beste ouders ,  

Je wenst kinderen in te schrijven in onze school voor het schooljaar 2017-2018. Het gemeentebestuur 

van Brasschaat wil kamperen voor het inschrijven in de gemeentelijke basisscholen vermijden. 

Daarom zal er voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2017-2018 worden aangemeld. 

Wat is aanmelden? 

Kenbaar maken dat je je kind wil inschrijven in onze school. 

Hoeveel beschikbare plaatsen zijn er in onze school: 
 
kleuteronderwijs:     
voor het geboortejaar 2015: 

 indicatorleerlingen*: 8 plaatsen 
 niet-indicatorleerlingen: 22 plaatsen 

voor het geboortejaar 2014: 
 indicatorleerlingen*: 0 plaatsen° 
 niet-indicatorleerlingen: 0 plaatsen° 

voor het geboortejaar 2013: 
 indicatorleerlingen*: 0 plaatsen° 
 niet-indicatorleerlingen: 0 plaatsen° 

voor het geboortejaar 2012: 
 indicatorleerlingen*: 1 plaats 
 niet-indicatorleerlingen: 0 plaatsen° 

  
lager onderwijs:     
voor het 1e leerjaar: 

 indicatorleerlingen*: 0 plaatsen° 
 niet-indicatorleerlingen: 0 plaatsen° 

voor het 2e leerjaar: 
 1 plaats 

voor het 3e leerjaar: 
 9 plaatsen  

voor het 4e leerjaar: 
 2 plaatsen 

voor het 5e leerjaar: 
 1 plaatsen 

voor het 6e leerjaar: 
 6 plaatsen 

 

°Voorlopig is er geen plaats voor de kleuters geboren in 2013 en 2014 en voor het 1e leerjaar. 
Maar er bestaat een kans dat later plaatsen beschikbaar worden. Schrijf je kind dus zeker in! 
 
Je hebt al kinderen in onze school: 

 Kinderen van dezelfde leefentiteit hebben voorrang, dit zijn onder andere de broertjes en de 
zusjes. 

 Voor deze kinderen moet niet worden aangemeld. 
 Je maakt tussen 16 januari (vanaf 9 uur) en 30 januari 2017 (tot 12 uur) een afspraak met de 

directeur om je kind in te schrijven. 
Je brengt mee: 

- samenstelling gezin van minder dan 30 dagen oud (af te halen op je gemeentehuis, 
liefst elektronisch aanvragen), 

- eventueel een bewijs van ontvangst van een schooltoelage (voor een kind van het 
gezin, voor het schooljaar 2015-2016 of 2016-2017). 

We vragen deze gegevens op om na te gaan of je kind een indicator- of niet-indicatorleerling* 
is. 

 Indien je kind niet is ingeschreven ten laatste op 30 januari 2017 om 12 uur vervalt je voorrang 
en dien je de procedure van aanmelden te volgen. 
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Je hebt nog geen kinderen op onze school: 

 Je kind gaat naar het 2e, 3e, 4e, 5e of 6e leerjaar, dan kan je je kind onmiddellijk inschrijven. 

Je maakt hiervoor een afspraak met de directie van de school na 1 maart 2017. Hiervoor is 

aanmelden niet mogelijk. 

 Je kind gaat naar de kleuterschool of het 1e leerjaar dan moet je het aanmelden. 

 Tussen 6 februari (vanaf 12 uur) en 17 februari 2017 (tot 12 uur) kan je je kind aanmelden. Je 

bezorgt tijdens de openingsuren van de school de volledig ingevulde en ondertekende 

aanmeldingsfiche. Je kan deze afhalen op het secretariaat van de school of terugvinden op de 

website van de school (www.gibomariaburg.be).  

Je voegt bij de aanmeldingsfiche volgende documenten: 

- samenstelling gezin van minder dan 30 dagen oud (af te halen op je gemeentehuis, 
liefst elektronisch aanvragen), 

- eventueel een bewijs van ontvangst van een schooltoelage (voor een kind van het 
gezin, voor het schooljaar 2015-2016 of 2016-2017). 

We vragen deze gegevens op om na te gaan of uw kind een indicator- of niet-indicatorleerling* 
is. 
 

Schrijf zeker in of meld aan ook al zijn er geen beschikbare plaatsen in het gewenste jaar.  Je kind 

komt op de wachtlijst, het is steeds mogelijk dat er nog een plaatsje vrij komt. 

 

Na het aanmelden is de procedure als volgt: 

1. De afstand van de officiële woonplaats van uw kind tot het officiële adres van onze school 

wordt bepaald. Op basis van deze afstand maakt de directeur de rangorde op en wijst toe op 

basis van de beschikbare plaatsen voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. 

2. Tussen 21 en 24 februari 2017 word je op de hoogte gebracht van de gunstige/niet-gunstige 

rangschikking van de aanmelding van je kind. 

3. Bij een gunstige rangschikking maak je een afspraak met de directie voor de definitieve 

inschrijving van je kind tussen 6 maart (vanaf 9 uur) en 24 maart 2017 (tot 16 uur). 

4. Indien je kind niet is ingeschreven ten laatste op 24 maart 2017 om 16 uur vervalt je gunstige 
rangschikking in het aanmeldingsregister. Deze plaatsen worden tussen 27 en 31 maart 2017 
toegewezen aan niet-gunstig gerangschikten in het aanmeldingsregister. 

5. Vanaf 18 april 2017 kan er vrij worden ingeschreven voor de nog beschikbare plaatsen. 
 

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd terecht bij de directie.  

  

Met vriendelijke groeten 

 

Hilde Rasschaert en Ann Leyssens 

directie Gibo-Mariaburg 

 

http://www.gibomariaburg.be/

