Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 in
de kleuterschool en lagere school St.Donatus

KLEUTERS van GEBOORTEJAAR 2017
•

Kleuters die geboren zijn in 2017 en behoren tot een voorrangsgroep (dit zijn: broers en
zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de kleuter- of lagere school St.Donatus en
kinderen van het personeel) kunnen ingeschreven worden vanaf 4 februari tot en met 15 februari
2019 telkens tussen 8u30 en 16u30.

•

Voor kleuters die geboren zijn in 2017 (en die niet behoren tot een voorrangsgroep) wordt
er gewerkt met een aanmeldingsprocedure die tot doel heeft dat er niet moet gekampeerd worden
aan de schoolpoort om in te schrijven. Deze kleuters zullen ter plaatse in school door de ouder(s)
moeten worden aangemeld.
De aanmeldingsperiode loopt vanaf 18 februari tot en met 28 februari 2019.

Een verdere toelichting van de aanmeldingsprocedure zal binnenkort op de website worden
geplaatst.

ANDERE KLEUTERS en LAGERE SCHOOLKINDEREN.
•

Andere kleuters en lagere schoolkinderen die behoren tot een voorrangsgroep (dit zijn:
broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de kleuter- of lagere school
St.Donatus en kinderen van het personeel) kunnen ingeschreven worden vanaf 11 maart tot en met
22 maart 2019 telkens tussen 8u30 uur en 16u30 uur.
De inschrijvingen verlopen chronologisch tot de maximumcapaciteit is bereikt.

•

Andere kleuters en lagere school kinderen (die niet behoren tot een voorrangsgroep) kunnen
ingeschreven worden op 23 maart 2019. Op die dag kan u inschrijven vanaf 9 uur tot 11 uur
Daarna kan u elke schooldag komen inschrijven tussen 8.30 uur en 16.30 uur.
De inschrijvingen verlopen chronologisch, tot de maximumcapaciteit is bereikt.

Kleuters die overstappen van de kleuterschool naar de lagere school St.Donatus.
Kleuters die op 1 september 2019 de overstap maken van de kleuterschool naar de lagere school
moeten niet terug inschrijven. Hun inschrijving loopt door van de kleuterschool naar de lagere school.
Voorwaarde is wel dat de ouders het schoolreglement en het pedagogisch project van de lagere school
St.Donatus voor akkoord komen ondertekenen.
---------------------------------Alle praktische modaliteiten van de inschrijvingsprocedure en van de aanmeldingsprocedure (voor
kleuters van geboortejaar 2017) worden binnenkort gepubliceerd op deze website.

