
 

  

  

  

 
  

“Zijn wie je bent 

en zoals je bent  

met fouten en gebreken 

om te worden  

die je in aanleg bent  

maar zoals je je nog 

niet kunt vertonen  

en je mag het worden 

op jouw wijze  

en in jouw uur.”  

(naar A.A. Terruwe)  

    

      

 

 

 

 



 

3.2 Inschrijven van leerlingen  

3.2.1 Toelatingsvoorwaarden  

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, in 

onze schoolbrochure, in folders die gemeente rondstuurt, … .  

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en 

het schoolreglement. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager aangeboden 

en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur vraagt of de 

ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen.  

Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving van je kind kan enkel 
stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.   

De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of wanneer 
je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.   

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het 

zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is ofwel 

een bestaand verslag gewijzigd moet worden.  

In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis 

van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling 

op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 
curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.  

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien 

je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus 

van het lopende schooljaar.  

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 

voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die 

voorwaarden.  

3.2.2 Herinschrijving van kleuteronderwijs naar lager onderwijs  

Eens ingeschreven in een kleuterschool van een basisschool (een school waar zowel kleuter als lager 
onderwijs wordt georganiseerd), heeft je kind een automatische doorstroom naar de lagere school 

en hoef je je kind niet opnieuw aan te melden (en in te schrijven) voor het 1ste leerjaar.  

We hebben enkele campusscholen waar u als ouder niets moet ondernemen als de leerling van de 

ene school naar de andere school verhuist.  

Horizontale doorstroom 

De leerlingen van onze basisscholen Wezel 1 en Wezel 2, beide gelegen in de Keiheuvelstraat 

7A, te Mol (alsook de lln van de kleutervestiging in de Sportlaan te Balen), stromen ook 

automatisch door van de ene school naar de andere.   

Verticale doorstroom  

Is je kind ingeschreven in één van de vestigingen van onze kleuterschool, Rozenberg 4 (vestiging 

Rozenberg, vestiging Singellaan en vestiging Rijpad) dan hoeft het zich niet opnieuw aan te 

melden (en in te schrijven) bij de overgang naar het lager onderwijs van de lagere school 

Rozenberg (noch voor vestiging Rozenberg als voor vestiging Sint Jan Berchmansstraat 2 te Mol. 

(St. Jan Berchmanscollege).   



 

3.2.3 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs  

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 

voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2. meer te weten over die 

voorwaarden.  

3.2.4 Screening niveau onderwijstaal  

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een 

taalscreening uitvoeren. (uitgezonderd voor Anderstalige Nieuwkomers) 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. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij 

krijgen sowieso een aangepast taaltraject.  

3.2.5 Ouderlijk gezag  

Zorg en aandacht voor het kind  

Als school bieden we een luisterend oor aan al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een 

echtscheiding doormaken, wil de school begrip en extra aandacht bieden.  

Neutrale houding tegenover de ouders  

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan 
gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, 

houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan 

volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.  

Co-schoolschap  

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind 

tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een 

leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen 

in- en uitschrijven.  

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders  

Wanneer de ouders niet meer samenleven, gaan we ervan uit dat beide ouders afspraken maken 
met de school over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het 

kind worden genomen.  

• Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …  

• Afspraken i.v.m. oudercontact  


