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INSCHRIJVINGEN BASISSCHOOL TOERMALIJN OLEN

Inschrijvingen zijn in onze school het ganse schooljaar mogelijk. U kan bellen of mailen met
het secretariaat of de directie om een afspraak te maken. De directeur ontvangt u dan graag
en kan de nodige vragen beantwoorden. Samen kijken we dan ook vrijblijvend een keertje
rond in de school en in een aantal klassen.
014215588 – toermalijn@telenet.be

Instappers die ingeschreven zijn krijgen op onze school de kans om enkele weken voor hun
instapdatum enkele uurtjes te komen meedraaien in hun nieuwe klas en kennis te maken
met hun leerkracht. Neem contact op met ons secretariaat om hiervoor een moment vast te
leggen.
014215588 – toermalijnsecretaresse@telenet.be

Elke donderdagavond na een instapdag houden de kleuterjuffen van onze jongste kleuters
een infoavond voor de ouders van de instappers. Hou dit moment alvast vrij.

EXTRA INFO UIT HET SCHOOLREGLEMENT.
Uw kleuter mag ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Als
uw kind jonger is dan 3 jaar, wordt het slechts in de school toegelaten vanaf de wettelijk voorziene
instapdatum na inschrijving, dus de eerste schooldag na elke vakantieperiode of op 1 februari. Als uw
kind 3 jaar of ouder is dan kan het naar school komen vanaf de dag van inschrijving.
U ondertekent een schriftelijke verklaring waarin u bevestigt dat uw kind niet in een andere school is
ingeschreven. Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen dat de identiteit van
uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Dit kan o.a. aan de hand van het trouwboekje, een
uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart van uw kind, een bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister of de siskaart.
Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk
gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen
met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet akkoord zijn van een van beide ouders,
kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord
gaan.
Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je
kind.

De directeur beslist in welke leerlingengroep van het leerjaar de leerling wordt
opgenomen.
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het
inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die
nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet
aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en
kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende
instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het
aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les
te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk
ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Voorwaarden om in het eerste leerjaar ingeschreven te kunnen worden zijn:
 6 jaar worden tijdens het kalenderjaar waarin men in september naar het 1ste leerjaar
gaat
 Minstens 220 halve dagen Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben
voorafgaand aan de lagere school
 Screening niveau onderwijstaal: Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in
het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis
van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat
aansluit bij de specifieke noden van het kind.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een
achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies
van de klassenraad en van het CLB-centrum.
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs
doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager

onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun
leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur,
eventueel aanpassingen gebeuren.
Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan
voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.
Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de
school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige
ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij
inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft, en er
de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar
draagkracht alsnog onderzoeken.
Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB,
rekening met:
 De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
 De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal
functioneren, communicatie en mobiliteit;
 Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
 De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
 Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en
beslissingsproces.

Wanneer pas na een inschrijving blijkt dat de leerling in kwestie een verslag heeft dat toegang geeft
tot het buitengewoon onderwijs, wordt die inschrijving automatisch omgezet in een in-schrijving
onder ontbindende voorwaarde. De school zal dan alsnog overleg organiseren met de ouders,
klassenraad en CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het
gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een
individueel aangepast curriculum.
Wanneer de ontbindende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke
ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind
weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen
afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

