INSCHRIJVINGEN
Basisschool Sint-Theresia is een school met beperkte plaats.
INSCHRIJVING VOOR DIT SCHOOLJAAR 2020-2021
Inschrijven kinderen geboren in 2018 of vroeger :

U neemt contact op met de school op te weten of er voor het geboortejaar, of het leerjaar van uw
kind nog plaats is.
Is er nog plaats dan kan u een afspraak maken voor een inschrijving.

Vrije plaatsen : Oudenaardsesteenweg

Beekstraat

Geboortejaar 2018 : 8 plaatsen

geboortejaar 2018 : 1 plaats

Geboortejaar 2017 : 6 plaatsen

geboortejaar 2017 : 6 plaatsen

Geboortejaar 2016 : 2 plaatsen

geboortejaar 2016 : geen plaatsen

Geboortejaar 2015 : geen vrije plaatsen

geboortejaar 2015 : 3 plaatsen

1ste leerjaar : geen vrije plaatsen
2de leerjaar : 3 plaatsen
3de leerjaar : geen vrije plaatsen
4de leerjaar : geen vrije plaatsen
5de leerjaar : geen vrije plaatsen
6de leerjaar : 4 vrije plaatsen
Is er geen plaats meer dan kan u een afspraak maken voor een niet-gerealiseerde inschrijving. Op die
manier wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst en wordt u gecontacteerd indien er een plaats vrij
komt en uw kind aan de beurt is.

INSCHRIJVING VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022
INSCHRIJVEN KINDEREN GEBOREN IN 2019 OF VROEGER
Kinderen geboren in 2019 kunnen starten in het schooljaar 2021-2022 of voor degenen die laat op
het jaar ( na 30 november 2019) geboren zijn in het schooljaar 2022-2023.
Uw kind mag starten op de eerstvolgende instapdatum nadat ze 2,5 jaar geworden is.

De instapdata voor de kinderen geboren in 2019 zijn :

Geboortedatum van uw kind

instapdatum

van 01-01-2019 tot en met 01-03-2019

woensdag 1 september 2021

van 02-03-2019 tot en met 08-05-2019

maandag 8 november 2021

van 09-05-2019 tot en met 10-07-2019

maandag 10 januari 2022

van 11-07-2019 tot en met 01-08-2019

dinsdag 1 februari 2022

van 02-08-2019 tot en met 07-09-2019

maandag 7 maart 2022

van 08-09-2019 tot en met 19-10-2019

dinsdag 19 april 2022

van 20-10-2019 tot en met 30-11-2019

maandag 30 mei 2022

Voor kinderen geboren in 2019 is de inschrijvingsprocedure nog niet helemaal duidelijk.
Momenteel gaan we ervan uit dat er in februari 2021 een voorrangsperiode voor broers en zussen en
kinderen van personeel komt en dat daarna de andere kinderen kunnen worden aangemeld via de
website www.naarschoolinkortrijk.be
De meest actuele informatie kunt u altijd raadplegen op dezelfde website.
HOE AANMELDEN ?
Ga naar www.naarschoolinkortrijk.be
Voor hulp bij het aanmelden kunt u terecht :
-

Op het schoolsecretariaat
Bij de CLB’s
In het stadhuis
Bij deSOM – onthaalbureau inburgering
In de ontmoetingscentra of buurthuizen
In de bibliotheek
Bij het LOP – Lokaal OverlegPlatform

WAT NA HET AANMELDEN ?
Aanmelden betekent nog niet dat uw kind is ingeschreven.
Hebt u uw zoon/dochter aangemeld via de website. Dan ontvangt u 1 of 2 weken na de
aanmeldingsperiode een uitnodiging om uw kind in te schrijven in 1 van de scholen van uw keuze.
(datum nog niet gekend)
Indien u voor geen enkele school van uw keuze in aanmerking komt, ontvangt u een ‘document van
niet-gerealiseerde inschrijving’. In dit geval kunt u in de vrije inschrijvingsperiode (datum nu nog niet
bekend, waarschijnlijk ergens in mei 21) uw kind nog inschrijven in een school waar wel nog plaats is.

In Kortrijk is er voldoende plaats voor alle kinderen uit de regio.

HOE WORDEN PLAATSEN TOEGEWEZEN
Als er vrije plaatsen zijn, heeft een eerste schoolkeuze altijd voorrang op een tweede of lagere
schoolkeuze. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, krijgt wie het dichtst woont of werkt bij de
school voorrang op wie verderaf woont of werkt.

