
 

 

         Brasschaat, 31 januari 2019 
 
 

Betreffende: info inschrijvingen in Gibo Mariaburg  
 
 
Beste ouders, 
 
 
De laatste weken krijgen we heel wat vragen i.v.m. de inschrijvingen in onze school voor het 
schooljaar 2019-2020.  
 
In de gemeente Brasschaat zijn er 3 scholen die omwille van een capaciteitsproblematiek werken 
met een digitale aanmelding.  Zodoende worden kampeertoestanden aan de schoolpoort vermeden.  
Ook onze school hoort daarbij. 
 
Iedereen die nog niet ingeschreven is voor het komende schooljaar, moet zich dus digitaal 
aanmelden vanaf 1 maart 2019 tot en met 29 maart 2019.  
 
Deze aanmelding geldt:  
 

- zowel voor broers als zussen van kinderen die reeds schoollopen bij ons. 
- voor kinderen van personeel van onze school. 
- voor nieuwe leerlingen en kleuters geboren in 2017, 2016, …, 2007.  

 
(kinderen die reeds schoollopen bij ons, dienen niet opnieuw aangemeld te worden) 
 
Om iedereen gelijke kansen te geven, geeft de moment van aanmelding geen voorrang.  
Wat wel belangrijk is, is dat de aanmelding gebeurt tussen 1 maart en 29 maart 2019.  
 
Volgens onderstaande volgorde dienen wij volgende voorrangsregels in acht te nemen: 
 

1. De schoolkeuze 
2. Broers en zussen van kinderen die reeds schoollopen op onze school  
3. Kinderen van het personeel werkzaam op onze school 
4. Afstand school – woonplaats  (domicilieadres van het kind)   

 
Beschikt u niet over een computer om uw kind tussen 1 maart en 29 maart 2019 aan te melden, dan 
kunt u hiervoor gedurende deze periode terecht op het secretariaat van onze school tijdens de 
schooluren.  
 

 

 

 



 

 

BESCHIKBARE PLAATSEN SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps: het blijft interessant uw kind(eren) aan te melden in de jaren waar er voorlopig geen 

plaatsen beschikbaar zijn. Er komen ook hier soms plaatsen vrij (verhuis, …) Dit weten we 

pas in de loop van mei/juni. 

 

° 2017 instapklas  48 

° 2016 K1  0 

° 2015 K2  0 

° 2014 K3  0 

     

° 2013 L1  1 

° 2012 L2  0 

° 2011 L3  0 

° 2010 L4  0 

° 2009 L5  6 

° 2008 L6  1 


