Wanneer kan ik me inschrijven in de Middenschool?
Inschrijving 1e jaar
•

Op maandag 7 mei 2018 van 19 tot 21 u. via callcenter: tel. 078 15 21 15
Voor meer informatie: www.dbhaacht.be
Welke gegevens van het kind worden er gevraagd aan de telefoon?
Indicator of niet-indicator
Voornaam
Naam
Geboortedatum
Adres (officiële verblijfplaats)
Telefoonnummer van de ouders
Keuze voor 1A of 1B (facultatief)
De inschrijvingsprocedure vindt u op de volgende bladzijde (Bijlage 1).

•

Vanaf vrijdag 8 juni 2018: via de school - tel. 016 61 79 50
(indien er nog plaatsen vrij zijn)
ma-di-wo-do-vr: van 8.35 u. tot 16 u. (wo tot 12 u.)
Indicatorleerlingen beantwoorden aan minstens één van volgende voorwaarden:
Het gezin van de leerling heeft in het lopende schooljaar of had in het
voorgaande schooljaar recht op een schooltoelage.
De moeder in het gezin heeft geen diploma secundair onderwijs en geen
studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.
Bewijs of attest van indicatorleerling (indien van toepassing) moet voorgelegd worden bij
de administratieve afhandeling van de inschrijving.
Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande
voorwaarden.
Zeer belangrijk
De inschrijving voor het eerste leerjaar wordt bevestigd door vóór 16 uur op maandag
2 juli volgende documenten in te leveren:
het keuzeformulier A-klas of verklaring B-klas
een kopie van het getuigschrift basisonderwijs
een kopie van het eindrapport van het 6de leerjaar
de BaSo-fiche
attest en/of onderzoeksverslag leer- of ontwikkelingsstoornis (indien van toepassing)

Inschrijving 2e jaar
Vanaf woensdag 4 juli 2018, vanaf 9 u. (rechtstreeks in de school)
De school behoudt zich het recht om leerlingen te weigeren conform het gelijke
onderwijskansendecreet.
Vakantieregeling:
De Middenschool is open tot en met 6 juli en vanaf 20 augustus 2018, van 9 u. tot 16 u.

Bijlage 1
Start van de aanmeldingsprocedure en inschrijvingen
De aanmeldingen voor inschrijving starten op maandag 7 mei 2018.
Ouders die hun kind wensen in te schrijven, kunnen die dag tussen 19 u. en 21 u. telefoneren
naar het nummer 078 15 21 15.
Aan de telefoon bekomen de ouders een volgnummer om hun kind in onze school in te schrijven.

Aanmeldingsprocedure
Aan de telefoon worden volgende gegevens aan de ouders gevraagd:
Indicator of niet-indicator
Voornaam, naam, geboortedatum, adres (officiële verblijfplaats) van het kind.
Telefoonnummer van de ouders.
Naam en voornaam van de persoon die belt.
Keuze voor 1A of 1B (brugklas).
De ouder krijgt nu een volgnummer.
Dit volgnummer bevat volgende gegevens: N of I /E of R/10 / B of A
◦ N aanmelding als niet-indicatorleerling
◦ I aanmelding als indicatorleerling
◦ E effectieve lijst / R reservelijst
◦ 10 de rangorde van de aanmelding (= 10de leerling die zich heeft aangemeld)
◦ B aanmelding voor 1B
◦ A aanmelding voor 1A
Met dit volgnummer kunnen de ouders hun kind komen inschrijven in de school.
Als de school op dat moment volzet is, krijgen de ouders een reservenummer. De code bestaat
uit dezelfde gegevens, maar begint nu met R (van reservelijst). Het nummer komt overeen met
de volgorde van de reservelijst en indien er plaatsen vrijkomen, worden de leerlingen uit deze
reservelijst in volgorde gecontacteerd om vooralsnog in te schrijven in onze school.

Inschrijvingen
Binnen de 4 werkdagen na 7 mei 2018 ontvangen de ouders van de school een schriftelijke
bevestiging van het volgnummer. De school deelt hun hierbij ook mee op welke dag en uur ze
hun kind kunnen komen inschrijven in de school. De school voorziet hierbij de nodige tijd voor
een gesprek met de ouders. De ouders met een reservenummer ontvangen een
weigeringsdocument (een bewijs van weigering wegens vol) in tweevoud. Wanneer ze een
exemplaar ondertekend terugsturen, krijgen ze een plaats op de wachtlijst.
Als er plaatsen vrijkomen, zal de school de ouders op basis van deze lijst chronologisch
contacteren om in te schrijven.

Verlies van inschrijvingsrecht
Als ouders binnen de periode, vermeld in de brief, hun kind niet op school inschrijven (of geen
contact hebben opgenomen voor een afspraak op een ander moment), dan gaat het telefonisch
verkregen volgnummer of reservenummer verloren. Zij worden dan uit de rangorde geschrapt.

Inschrijven na de startdag
Vanaf 8 juni 2018 kunnen de ouders zich rechtstreeks tot de school wenden (ma-di-do-vr van
8.35 u. tot 16 u. en wo van 8.35 u. tot 12 u.) om een volgnummer of bij volzet een
reservenummer aan te vragen.

Meer info?
U kunt de website (www.dbhaacht.be) raadplegen, een mailtje sturen naar de school
(dvanreusel@dbhaacht.be) of telefonisch contact opnemen met de schooldirectie (016 61 79 50).

