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Betreft: inschrijvingen °2017 (nieuwe gezinnen) 

 

Beste ouders, 

 

In de voorbije maanden maakte u uw interesse in de werking van onze school alsook 

voor de bijhorende inschrijvingsprocedure bekend.  

 

Op maandag 21 januari is er in het LOP een beslissing gevallen betreffende de te volgen 

procedure voor de inschrijvingen, waaronder °2017. In tegenstelling tot wat de minister 

en de media eerder vermeldden, komt er dit jaar nog geen inschrijving via centrale 

aanmelding. Alles blijft zoals voorgaande jaren.  

 

Van 12 t.e.m. 27 maart worden broers en zussen met voorrang ingeschreven.  

Nadien worden het aantal vrije plaatsen in onze school bekend gemaakt.  

Tussen 27 maart en 26 april worden er geen inschrijvingen gedaan.  

Op 26 april vanaf 8.30u vatten de inschrijvingen voor de kinderen uit nieuwe 

gezinnen aan. We hanteren hiervoor de voorziene regelgeving.  

 

- De maximumcapaciteit van 26 kinderen per geboortejaar werd reeds vastgelegd. 

 

- Op 26 april om 8.30 uur stipt gaat de inschrijvingsperiode van start. Ze eindigt op 

14 mei om 16u. 

 

- De regelgeving schrijft voor dat we chronologisch inschrijven. Concreet betekent 

dit dat wie eerst komt, eerst wordt ingeschreven. We maken daarom geen 

afspraken. 

 

- We gebruiken alleen de toegang langs de voordeur: Steenweg op 

Heindonk 8. 

 

- Wanneer u zich tijdens de inschrijvingsperiode aanmeldt, krijgt u steeds een 

document mee met daarop de staat van de inschrijving van uw kind.  

Afhankelijk van de beschikbare plaatsen op het moment van het ondertekenen 

van het register kunnen onderstaande mogelijkheden zich voordoen: 

o Bewijs van inschrijving (= de inschrijving is volkomen in orde) 

o Bewijs van uitgestelde inschrijving (= het contingent indicator/niet-

indicator waar uw kind in dient geplaatst te worden, is vol op het moment 

van inschrijving. Dit document zal op 18 mei omgezet worden in een 

document met de vermelding: ‘gerealiseerd’ of ‘niet gerealiseerd’) 

o Bewijs van niet gerealiseerde inschrijving (= het geboortejaar is 

onherroepelijk vol)  

o Bewijs van vraag tot inschrijving (= indien de directie niet beschikbaar is) 

 

- Ouders kunnen volmacht verlenen mits het voorleggen van een ondertekende 

schriftelijke mededeling. 

 

- De ISI+ kaart van het kind dient meegebracht te worden. 
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Wanneer is uw kind een indicatorleerling?  
 
Achtergrond: De overheid vraagt aan scholen om een evenwichtige sociale mix na te streven in hun 
leerlingenpopulatie. 
 

- Ontvangt u dit schooljaar (2018-2019) een schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap voor één van 
uw kinderen? (aantoonbaar via een document van de dienst schooltoelagen of een bankafschrift op het 
moment van inschrijving) 

- Is de moeder van het kind niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs? (verklaring op eer op 
het moment van inschrijving) 

Indien uw kind beantwoordt aan één van deze vier indicatoren en u dit kan aantonen of u verklaart dit op eer  
op het moment van inschrijving, wordt het ingeschreven als indicatorleerling.  

Indien uw kind niet beantwoordt aan één van deze indicatoren, wordt het ingeschreven als geen 
indicatorleerling. 

 

Deze informatie is ook terug te vinden in de informatiebrochure ‘Kleintjes worden snel 

groot!’ die u onlangs ontving via het LOP. Dit is de organisatie die deze materie voor de 

regio Mechelen beheert. www.lop.be  

 

Voor verdere vragen, mag u me steeds contacteren. We richten een vrijblijvend 

infomoment (geen inschrijfmoment) in op dinsdag 2 april om 20.00u. Indien u hiervan 

gebruik wenst te maken, vernam ik dit graag vooraf via info@vbheffen.be .  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Geert Mariën 

Directeur  
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